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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
В сучасних складних економічних, політичних, екологічних і
соціальних умовах дедалі більшої актуальності набувають питання
пошуку нових моделей розвитку людства. Світова спільнота
підтримала обраний раніше вектор сталого розвитку, затвердивши
на Паризькій конференції 2015 р. нову угоду по збереженню клімату.
У 2016 р. почав діяти Порядок денний у галузі сталого розвитку на
період до 2030 р. У ньому визначено основні цілі сталого розвитку,
серед яких: чиста вода і санітарія, недорога та чиста енергія, сталі
міста і населені пункти, відповідальне споживання і виробництва.
Запорукою виконання поставлених цілей має стати здоров’я та
добробут населення планети та кожної країни, яка стала на шлях
сталого розвитку.
Все більшого значення та ваги у світі набувають моделі
сталого розвитку, зелених економіки та бізнесу, трансформованих з
урахуванням сучасних тенденцій. За оцінками експертів, для
виконання поставлених завдань щодо сталого розвитку необхідно
виділяти до 7 трлн. дол. США інвестицій на рік. Проте, не дивлячись
на складні економічні та політичні умови, фінансування зелених
ініціатив має розглядатися не як джерело додаткових витрат, а як
умова здійснення масштабних прогресивних змін в межах існуючих
економічних систем кожної країни.
Впровадження екологічно безпечних технологій та розвиток
органічного ринку стали не тільки пріоритетними напрямами
розвитку, а й джерелами доходів приватного і державного секторів
економіки. Німеччина одна із перших серед розвинених країн світу
обрала курс на сталий розвиток та зелену економіку. Вона посідає
провідне місце у сфері ефективного використання енергії, а її
політика спрямована на захист довкілля та попередження зміни
клімату. За останні роки в Україні та Республіці Казахстан теж
прийняті важливі державні політичні, екологічні та економічні
документи, стратегії, програми, які охоплюють головні складові
сталого розвитку – економіку, соціум, довкілля, та активно
підтримуються громадськістю. Проте потребують подальшого
вивчення та вирішення теоретико-методологічні, організаційні,
практичні
засади
екологічних
аудиту,
менеджменту
та
підприємництва, впровадження зелених технологій, соціальної
відповідальності бізнесу на підприємствах.
Вищевказаним та іншим актуальним проблемам розвитку
зеленої економіки як на місцевому, державному, так і на
глобальному рівнях, а також напрямам їх вирішення присвячений
цей збірник. До нього увійшли матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції молодих вчених «Зелений бізнес: життя
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заради майбутнього», проведеної українсько-німецькою кафедрою
екологічного менеджменту та підприємництва економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка 12-13 квітня 2016 р.
На конференції виступили представники державного сектору,
науки та громадськості. Вагомим внеском у розвиток української
науки стали доповіді провідних українських та іноземних учених,
представників органів державної влади, бізнес-структур, викладачів,
аспірантів, студентів. Серед них: економісти, фінансисти, підприємці,
маркетологи, екологи, юристи з різних країн світу.
Сподіваємося, що висвітлені соціально-економічні, екологічні,
організаційні, юридичні проблеми та запропоновані дослідниками і
практиками напрями їх вирішення будуть корисними для науковців,
підприємців, студентів, що займаються питаннями розвитку зеленого
бізнесу в Україні, Казахстані та інших країнах світу.
Оргкомітет конференції, керівництво економічного факультету
висловлюють особливу подяку Регіональній дирекції «Україна» та
керівництву проекту GIZ «Програма підтримки екологічної
модернізації української економіки» Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за всебічну допомогу в
організації та проведенні IV Міжнародної науково-практичної
конференції молодих вчених «Зелений бізнес: життя заради
майбутнього»
12-13 квітня 2016 року.
Глибоку
вдячність
висловлюємо
також
Німецькому
товариству
міжнародного
співробітництва за підтримку розвитку українсько-німецької кафедри
екологічного менеджменту та підприємництва економічного
факультету, створення сучасної матеріально-технічної бази для
навчального процесу. Це сприяє широкому розповсюдженню
передового досвіду Німеччини по формуванню та реалізації політики
сталого розвитку, збереженню оточуючого природного середовища,
функціонуванню зеленого, соціально відповідального бізнесу, по
розвитку економіко-екологічної освіти, екологічної культури і
свідомості молоді.
В.Д. Базилевич, декан економічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор
економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
Дитріх Вальтер,
Почесний
професор
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, член
Європейської академії наук і мистецтв, доктор, професор
(Німеччина).
Е.Б. Аймагамбетов, ректор Карагандинського економічного
університету Казспоживспілки, доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент МАН ВШ, академік МЕА Євразії (Казахстан).
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VORWORT
Unter den heutigen schwierigen wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Bedingungen gewinnen Fragestellungen bezüglich neuer
Entwicklungsmodelle der Menschheit an Aktualität. Die Weltgemeinschaft
unterstützte auf der Pariser Konferenz im Jahr 2015 die früher gewählte
Richtung der Nachhaltigen Entwicklung, indem sie den neuen Vertrag über
den Schutz des Klimas bestätigte. Im Jahr 2016 trat die Tagesordnung im
Bereich der Nachhaltigen Entwicklung für den Zeitraum bis 2030 in Kraft.
Darin sind die Hauptziele der Nachhaltigen Entwicklung bestimmt,
darunter: sauberes Wasser und Hygiene, erschwingliche und saubere
Energie, nachhaltige Städte und Siedlungen, verantwortungsbewusste
Konsumtion und Produktion.
Wachsende Bedeutung und Gewicht erlangen in der Welt Modelle
der Nachhaltigen Entwicklung, insbesondere der «Green» Economy und
des «Grünen Business», bei Beachtung moderner Tendenzen eines
Transformationsprozesses. Expertenschätzungen zufolge müssen pro Jahr
bis zu 7 Trilliarden USD investiert werden, um die gestellten Aufgaben im
Rahmen der Nachhaltigen Entwicklung erfüllen zu können. Ungeachtet der
schwierigen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen muss die
Finanzierung grüner Initiativen nicht als Quelle zusätzlicher Ausgaben
betrachtet werden, sondern als Bedingung für die Durchführung
weitreichender progressiver Veränderungen in den Grenzen der
bestehenden Wirtschaftssysteme jedes Landes. Die Einführung
umweltschonender Technologien und die Entwicklung organischer Märkte
sind nicht nur prioritäre Entwicklungsrichtungen, sondern auch
Einkommensquellen des privaten und des staatlichen Sektors der
Wirtschaft.
Deutschland ist eines der führenden entwickelten Länder der Welt,
das den Kurs der Nachhaltigen Entwicklung und der Green Economy
eingeschlagen hat und nimmt einen führenden Platz im Bereich der
effektiven Nutzung der Energie ein. Seine Politik ist auf Umweltschutz und
Prävention bezüglich des Klimawandels orientiert. In den vergangenen
Jahren wurden auch in der Ukraine und in der Republik Kasachstan
wichtige staatliche politische, ökologische und ökonomische Dokumente,
Strategien und Programme beschlossen, die die Hauptkomponenten der
Nachhaltigen Entwicklung betreffen – Ökonomie, Soziales und Umwelt −
und dabei von der Öffentlichkeit aktiv unterstützt werden. Diese erfordern
die weitere Untersuchung und Lösung theoretisch-methodologischer,
organisationaler, praktischer Problemstellungen des ökologischen Audits,
Managements und Unternehmertums, die Einführung «grüner»
Technologien sowie der sozialen Verantwortung des Business in den
Unternehmen.
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Den hier aufgezeichneten sowie anderen aktuellen Problemen der
Entwicklung der Green Economy auf lokaler, staatlicher als auch globaler
Ebene sowie Lösungsrichtungen ist dieser Sammelband der Materialien
der IV. Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz der jungen
Wissenschaftler «Green Business: Leben für die Zukunft» gewidmet, die
am 12-13 April 2016 von dem «Ukrainisch-Deutschen Lehrstuhl für
ökologisches
Management
und
Unternehmertum»
der
Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät
der
Nationalen
TarasSchewtschenko-Universität Kiew durchgeführt wurde.
Auf der Konferenz haben Vertreter des staatlichen Sektors, der
Wissenschaft und des öffentlichen Sektors vorgetragen. Wichtige Beiträge
zur Entwicklung der ukrainischen Wissenschaft leisteten führende in- und
ausländische Wissenschaftler, Vertreter der Staatsmacht und von
Business-Strukturen, Lehrkräfte, Aspiranten, Studierende. Unter ihnen sind
Ökonomen, Finanz-und Marketingfachleute, Unternehmer, Ökologen und
Juristen aus verschiedenen Ländern der Welt.
Wir hoffen, dass sich die von den jeweiligen Forschern und
Praktikern
vorgestellten
sozial-ökonomischen,
ökologischen,
organisationalen und juristischen Probleme und Lösungsansätze für
Wissenschaftler, Unternehmer und Studierende, die sich Themen der
Entwicklung des Grünen Business in der Ukraine, in Kasachstan und
anderen Ländern widmen, nützlich erweisen.
Das Organisationskomitee der Konferenz und die Leitung der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät bedanken sich besonders herzlich
bei der Landesdirektion Ukraine und dem GIZ-Vorhaben «Programm zur
Unterstützung der ökologischen Modernisierung der ukrainischen
Wirtschaft» der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH für die allseitige Unterstützung bei der Vorbereitung und
Durchführung der IV. Internationalen wissenschaftlich-praktischen
Konferenz der jungen Wissenschaftler «Green Business: Leben für die
Zukunft» vom 12-13 April 2016.
Der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH gegenüber bringen wir darüber hinaus unseren tief empfundenen
Dank für die Unterstützung der Entwicklung des «Ukrainisch-Deutschen
Lehrstuhls für ökologisches Management und Unternehmertum» der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der Schaffung einer modernen
methodischen und materiell-technischen Basis für den Studienprozess zum
Ausdruck. Damit verbunden ist ein wesentlicher Beitrag zur weiten
Verbreitung von Best-Practices Deutschlands bei der Politikbildung und
Realisierung der Nachhaltigen Entwicklung, des Umwelt- und
Naturschutzes,
der
Umsetzung
des
«grünen»,
sozial
verantwortungsbewussten Business, der Entwicklung der ökonomischökologischen Bildung, der ökologischen Kultur und des Bewusstseins der
Jugend.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У
КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Екологічний вплив сучасного виробництва носить комплексний
характер та зачіпає багато ланок оточуючого природного середовища.
Ігнорування екологічної складової господарської діяльності, надмірна
експлуатація
природних
ресурсів,
недостатня
ефективність
державного управління природоохоронної діяльності та низький рівень
екологічної самосвідомості громадян загрожує екологічній безпеці
кожної країни.
Особливо це стосується України, де різко погіршується
екологічний
стан,
виснажуються
природні
ресурси,
мало
використовуються природозберігаючі технології, низька екологічна
культура населення. Для успішного здійснення комплексу економікоекологічних заходів Україні бракує кваліфікованих кадрів по
впровадженню ідей сталого розвитку в усі види економічної діяльності,
вирішенню екологічних проблем, управлінню екосистемами.
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року визначені пріоритетні напрями політики у сфері освіти,
серед яких чільне місце займають формування безпечного освітнього
середовища та екологізація освіти. У зв’язку з цим зусилля органів
управління освітою, науково-методичних служб планується зосередити
на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, оновленні цілей і
змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної
орієнтації з урахуванням світового досвіду та принципів сталого
розвитку [1].
Нині існує гостра потреба у підготовці фахівців-менеджерів
еколого-економічного профілю, тобто екологічних менеджерів. Вони
повинні володіти необхідними міждисциплінарними знаннями,
навичками як з екології, природокористування, так і з екологічного
менеджменту та маркетингу, екологічної економіки, екологічного
підприємництва, екологічного обліку, аудиту і звітності, сучасних
технологій зеленого бізнесу тощо. Екологічні менеджери, у першу
чергу, повинні вміти:
10

досліджувати та розраховувати розмір шкоди, завданої
довкіллю, економіці і здоров’ю населення;
визначати та реалізовувати першочергові заходи по вирішенню
екологічних і соціальних проблем;
аналізувати й оцінювати економічну та екологічну ефективність
інвестиційних проектів;
розробляти
стратегію
зеленого
розвитку
суб’єктів
господарювання і територій.
Практичний досвід із організації еколого-економічної освіти
накопичений і в Україні, зокрема, у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка на економічному факультеті. З
2009 року на створеній українсько-німецькій кафедрі екологічного
менеджменту та підприємництва на базі спеціальності «Економіка
підприємства» здійснюється підготовка магістрів за спеціалізацією
«Екологічне підприємництво». Вони мають можливість набути знання
та практичні навички з таких дисциплін як: «Екологічне
підприємництво», «Екологічна економіка», «Екологічний аналіз»,
«Екологічний менеджмент та маркетинг», «Екологічний облік та
звітність», «Сучасні технології зеленого бізнесу», «Екологічний аудит»,
«Стратегія зеленого розвитку підприємства» та інші.
Щорічно студенти та аспіранти виїжджають за кордон на
навчання з програм сталого розвитку, циркулярної економіки,
наприклад, в літні університети Німеччини та Чехії. Іноземні студенти,
зокрема з Інституту прикладних наук м. Магдебург, Технічного
університету м. Дрездена (Німеччина), Євразійського національного
університету імені Л.М. Гумільова, Карагандинського економічного
університету (Казахстан), стажуються на економічному факультеті КНУ
імені Тараса Шевченка.
Із еколого-економічної тематики активно ведуться наукові
дослідження, реалізуються міжнародні проекти, проводяться науковопрактичні конференції, симпозіуми, публікуються монографії, статті,
підручники з екологічного менеджменту й бізнесу, успішно захищені
дисертації. Значна робота проводиться і створеним на економічному
факультеті Німецько-українським центром еколого-економічної освіти,
науки, підприємництва та культури, на базі якого регулярно
проводяться ряд цікавих наукових, освітніх та просвітницьких заходів з
тематики сталого розвитку.
Крім цього, на економічному факультеті планується організувати
міжнародну бізнес-школу зеленої економіки. На її базі передбачається
здійснювати екологічне навчання, підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників виробничих підрозділів, керівників
і спеціалістів різних ланок та рівнів управління, викладачів та ін.
З прийняттям Постанови КМУ від 29.04.15 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
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здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» з’являється
можливість щодо відкриття нової спеціальності «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» за галуззю знань «Управління та
адміністрування» [2]. В рамках цієї спеціальності на економічному
факультеті відкрита програма підготовки бакалаврів із екологічного
підприємництва (зеленого бізнесу), торгівлі та логістики на рівні
бакалаврату і магістратури, які зможуть вирішувати нагальні екологічні,
економічні і соціальні проблеми.
Проте повністю проблема підготовки екологічних менеджерів до
кінця ще не вирішена. Одна з причин − відсутність професій екологоекономічного профілю у діючому Класифікаторі професій ДК 003:2010.
Значним кроком вперед по розв’язанню цієї проблеми є рішення колегії
Міністерства освіти та науки України про екологізацію вищої освіти
України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку
від 27.11.2015 р. № 10/5-4. У ньому ставиться завдання ввести до
класифікатора професій нову професію − економіст-еколог.
Поки в Україні ставляться і тільки починаються вирішуватися
питання модернізації освіти у напрямі її екологізації у світі вже
визначається щорічний рейтинг найбільш зелених університетів,
метою якого є привернення уваги академічної спільноти до вирішення
проблем довкілля. При розрахунку рейтингу враховуються такі
показники як: ефективність використання ресурсів (вода, електро- та
теплова енергія, газ, папір, пластик та інші), громадського і приватного
транспорту на території вузу (автомобілів, велосипедів), заходи по
охороні довкілля, зменшенню впливу вузу на зміну клімату, розмір
вуглецевого сліду закладу, кількість і тривалість викладання курсів
дисциплін, рівень наукових досліджень, кількість публікацій з
екологічної тематики, розмір екологічних фондів тощо. Так, за даними
Universitas Indonesia, серед проаналізованих у 2015 році 407
університетів із 65 країн світу перші 10 місць із числа найбільш
зелених університетів зайняли:
1.University of Nottingham (Великобританія);
2.University of Connecticut (США);
3.University of California, Davis (США);
4.University College Cork (Ірландія);
5.University of Oxford (Великобританія);
6.University of California, Berkeley (США);
7.University of North Carolina, Chapel Hill (США);
8.University of Bradford (Великобританія);
9.Universite de Sherbrooke (Канада);
10.Northeastern University (США) [3].
Позитивний міжнародний досвід аналізу зеленої діяльності вузів
доцільно запровадити і в Україні. Для цього необхідно розробити
методику розрахунку та оцінки рейтингу для визначення найбільш
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зелених учбових закладів та активно включатися до цієї роботи.
Сподіваємося, що в найближчому майбутньому і КНУ імені Тараса
Шевченка посяде гідне місце у рейтингу провідних світових зелених
університетів.
Використані джерела:
1.Текст документа: «Про затвердження переліку галузей знань
і спеціальностей,
за
якими
здійснюється
підготовка
здобувачів вищої освіти» № 266 – редакція від 29.04.2015.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695.
2.Рейтинг самых «зелёных» университетов мира UI GreenMetric
Ranking of World Universities 2015. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://eduabroad.ru/journal/24.01.2016/3.
3.Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021
року.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Prof. Dr. Wilfried Neumann,
Nationale Taras-Schewtschenko Universität Kiew
GIZ/CIM, Deutschland
KONZEPT DER ANWENDUNG MAKROÖKONOMISCHER
EFFEKTIVITÄTSKENNZAHLEN MIT GREEN ECONOMY–RELEVANZ
Green Economy zielt auf die Entwicklung einer umwelt- und
ressourcenschonenden, innovationsorientierten Volkswirtschaft, die
ökologische
Risiken
begrenzt
und
gleichzeitig
nachhaltiges
Wirtschaftswachstum generiert. Je nach Entwicklungsstand und
Wirtschaftspotenzial des Landes vollzieht sie den Aufbau von Kapazitäten
eines Wirtschaftszweiges «Umweltwirtschaft» («Green Technology»), der
«Grüne Produkte, Verfahren und Dienstleistungen» sowohl in den
Unternehmen dieser Branche als auch in klassischen Industriebranchen
herstellt. Diese diversifizieren mit einem Teil ihrer Kapazitäten in die
«Umweltwirtschaft» und unterstützen mit ihrem Output maßgeblich die
«Grüne Transformation» anderer Wirtschaftszweige.
Somit tritt die Umweltwirtschaft als typische Querschnittsbranche auf
und als Modernisierungstreiber von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung.
Überschneidungen mit Schlüsselindustrien und unscharfe Trennlinien der
«Umweltwirtschaft» zu anderen Wirtschaftszweigen erschweren allerdings
die Abgrenzung zu diesen, ebenso relevante Produktivitäts- und
Effektivitätsanalysen bezüglich ihrer Wirkungen auf die volkswirtschaftliche
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Gesamtentwicklung. Im Fokus des Beitrags stehen Ansätze zur Beurteilung
der Effektivität und des Wirtschaftswachstums der Gesamtwirtschaft unter
Berücksichtigung signifikanter Wachstumsfaktoren im Zusammenhang mit
der grünen Modernisierung und dem angestrebten nachhaltigen Charakter
der Wirtschaftsentwicklung.
Das Wirtschaftswachstum der Volkswirtschaft wird in den
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) als Wachstumsrate des
Bruttoinlandsprodukts – BIP (Veränderung gegenüber dem Vorjahr,
preisbereinigt) ausgewiesen. Die Arbeitsproduktivität liefert der aus dem
Wert des BIP (preisbereinigt) oder der Bruttowertschöpfung (für
Wirtschaftsbereiche) und der Anzahl der Erwerbstätigen bzw. ihrer
geleisteten Arbeitsstunden gebildete Quotient. Die so definierte
Arbeitsproduktivität stellt ausschließlich auf den Produktionsfaktor Arbeit
ab. Von Interesse ist deshalb die Analyse des Einflusses weiterer
Produktionsfaktoren hinsichtlich der Dynamik der Wertschöpfung und der
Produktivität bei ihrer Entstehung.
Die angestrebte mehrfache Erhöhung der Ressourcenproduktivität
und der Ressourceneinsparung sowie der Einsatz von Umweltschutz − und
Effizienztechnologien in der Volkswirtschaft korrespondieren mit der
Produktivität des Anlagevermögens und den investitionsinduzierten
Wirkungen des technologischen Fortschritts. Diesbezüglich bedeutsam ist
die Anerkennung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung als
Investitionen und die erfolgte Integration ihrer Kapitalisierung in die VGR
auf europäischer Ebene [3, Art. 2(5)]. Dadurch erfährt der Kapitalstock u. a.
eine deutliche quantitative Veränderung mit Niveauanstieg des BIP.
Wir
führen
folgende
Definitionen,
Bezeichnungen
und
Effektivitätskennzahlen ein:
P – Produktionswert. «Der Produktionswert ist der Wert aller Güter
(Waren und Dienstleistungen), die im Rechnungszeitraum produziert werden.» [4, S. 64] Dieser enthält sowohl Vorleistungen, die im Zuge der
Produktion eingesetzt und wertmäßig verbraucht werden als auch
Abschreibungen, weiter bezeichnet mit „A“.
M – Vorleistungen. «Die Vorleistungen umfassen die im
Produktionsprozess verbrauchten, verarbeiteten oder umgewandelten
Waren und Dienstleistungen.» [4, S. 79]. Dazu zählen u.a. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Dienstleistungen.
N– Nettowertschöpfung (Schöpfung des reinen Neuwerts in einer
Periode).
Für die Nettowertschöpfung N gilt:
N = P – M – A. (1)
Die Arbeitsproduktivität p wird von uns als Quotient von
Nettowertschöpfung N und Anzahl der Erwerbstätigen E bestimmt und
eingeführt: p = N/E.
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E
–
Anzahl
der
Erwerbstätigen;
K
–
Kapitalstock
(Bruttoanlagevermögen).
Nach Einführung der Effektivitätskennzahlen f = P/K, m = M/P und
e = E/K sowie der Abschreibungsquote a = A/K formen wir Gleichung (1)
um:
N = (1 – m)*P – a*K. (2)
Die Berechnung der Arbeitsproduktivität p kann dann mit Hilfe der
Effektivitätskennzahlen f, m, und e erfolgen:
p = N/E = ((1 – m)*P – a*K)/E = ((1 – m)*f – a) / e. (3)
Das Wachstum der Größe p soll anhand der Wachstumsraten r(p)
und deren Zerlegung in die Beiträge der Produktions- bzw.
Wachstumsfaktoren
Anlagevermögen,
Erwerbstätige
und
Vorleistungsverbrauch bestimmt und analysiert werden. Dafür leiten wir
folgenden Zusammenhang her.
r(p) = r[((1 – m)*f – a) / e] = r((1 – m)*f – a) – r(e). (4)
r(e) bezeichnet die Wachstumsrate der Erwerbstätigenbindung durch
den Kapitalstock (Anzahl der Erwerbstätigen je Einheit Kapitalstock).
r((1 – m)*f – a) lässt sich gemäß der Definition der Wachstumsrate
umformen:
r ((1 – m)*f – a) = {[(1 – m)*f]/[(1 – m)*f – a]}*r(f) – {(f*m)/[(1 – m)*f –
- a]}*r(m).
Das Wachstum der Arbeitsproduktivität p kann schließlich anhand
der Zerlegung (5) analysiert werden:
r(p) = c1*r(f) – c2*r(m) – r(e), wobei gilt: c1 = ((1 – m)*f) / ((1 – m)*f – a); (5)
c2 = m*f / (1 – m)*f – a).
Die konkreten Untersuchungen beziehen sich entweder auf einzelne
oder auf alle Wirtschaftsbereiche (kumuliert) im Zeitverlauf, t = 1, 2, …,T :
r(p, t) = c1*r(f, t) – c2*r(m, t) – r(e, t), (6)
und liefern jeweils eine Analyse der durchschnittlichen
Effektivitätsentwicklung.
Weiter gehen wir in verkürzter Form auf die Berücksichtigung der
Altersstruktur des Anlagevermögens ein. Pate dabei steht die Anwendung
linearer (limitationaler) Produktionsfunktionen nach dem Muster von
Vintage-Functions.
Den eingeführten drei Altersklassen des Kapitalstocks (KS) K 1 −
neuer KS, K2 − mittlerer KS, und K3 – gealterter KS werden spezifische
technologische Koeffizienten zugeordnet. Demzufolge errechnet sich nach
15

Zuordnung der Effektivitätskennzahlen f1, f2 und f3 die volkswirtschaftliche
Gesamtproduktion P wie folgt:
P = f1 * K1 + f2 * K2 + f3 * K3 ; (7)
der Vorleistungsverbrauch M aus der Gleichung
M = m1 * f1 * K1 + m2 * f2 * K2 + m3 * f3 * K3 ; (8)
und die Anzahl der Erwerbstätigen E aus E = e1 * K1 + e2 * K2 + e3 * K3 (9).
f1, f2 und f3 sind dem Wesen nach Kapitalproduktivitäten; m1, m2 und
m3 stehen für den spezifischen Vorleistungsverbrauch und e1 , e2 und e3 für
die spezifische Erwerbstätigenbindung jeweils pro Einheit des
altersstrukturierten Kapitalstocks.
Aus (7) bis (9) lassen sich grundsätzlich mit Hilfe von Zeitreihen für P,
M, E, K1, K2 , K3 die spezifischen Effektivitätskennzahlen mit möglichen
Schwankungsbreiten schätzen oder durch Modellrechnungen einstellen
(siehe z. B. [1]).
Von besonderem Interesse sind die zu dem neu eingeführten
Anlagevermögen gehörigen Kennzahlen f1, m1 und e1, sodass nach dem
Vorbild der Gleichungen (3) und (5) die mit dem neuen Anlagevermögen
verbundene Arbeitsproduktivität berechnet und ihr Wachstum nach
Einflussfaktoren ebenso analysiert, verglichen und erklärt werden kann,
wie für die Durchschnittswerte mit Anhaltspunkten für f1, m1 und e1 in
Szenarien
makroökonomischer
Vorausberechnungen
der
volkswirtschaftlichen Entwicklung auf dem Weg hin zu und in der «Green
Economy».
Literatur:
1.Нойманн В., Лисанский А. Методика анализа и исследование
эффективности производства народнохозяйственных комплексов
(на примере машиностроительного производства). – М. : МНИИПУ. −
НО № 6 (87). − С. 1-36.
2.Statistisches Jahrbuch 2015. Deutschland und Internationales.
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. – 2015 sowie frühere Ausgaben:
www.destatis.de/jahrbuch
3.Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der
Europäischen Union. Amtsblatt der EU Nr. L 174.
4.Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. ESVG –
2010. Eurostat. ISBN 978-92-79-31241-0. Luxemburg, 2014. – S. 1-741.
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AUGMENTED DESIGN THINKING FÜR NACHHALTIGE
INNOVATIONEN
Design Thinking gehört zu den Begriffen, die im Deutschen mit den
zwei Worten «Entwurfs Denken» zwar übersetzt, aber inhaltlich damit nur
teilweise erfasst sind. Ursprünglich stammt das Wort Design vom
lateinischen «designare» und stand für das Entwerfen, Zeichnen,
Musterentwickeln für Industrieprodukte gegenüber dem bereits existenten
Kunsthandwerk. Der Siegeszug des heutigen Designbegriffs begann erst
mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts im Mutterland England. Die
damaligen Musterzeichner oder Modelleure kamen überwiegend aus
Künstlerkreisen. Das heutige Anlehnen an die Denk- und Arbeitsweise von
Künstlern im Design Thinking hat also Tradition.
Das gilt gegenwärtig in besonderem Maße auch für das Design
Thinking im Innovationsmanagement, das in der Managementpraxis vieler
Unternehmen als neue besonders erfolgreiche Methode Hochkonjunktur
hat und sogar als «Paradigmenwechsel im Management» unisono gefeiert
wird. Weltweit sind zahlreich Desing Thinking Schools entstanden. Im
Grunde geht es um relativ einfache Wege zur Kreativitätsentfaltung.
Am ehesten kann man die aus den USA stammende Methodik
«Design Thinking» als einen Ansatz zum Problemlösen und Finden neuer
Ideen in Innovationsprozessen verstehen, in denen die Nutzer- oder
Anwenderperspektive entscheidend ist und nicht die oft im Mittelpunkt
stehende
Forschungsoder
Technologiesicht
von
Erfindern,
Konstrukteuren und Ingenieuren.
In den Trainingskursen und der Theorie und Praxis des Design
Thinking spielen
1.das Team,
2.der Raum und
3.iterative Prozesse des Problemlösens
orientiert an der Denk- und Handlungsweise von Formgestaltern,
Architekten und Künstlern Schlüsselrollen.
Gerade Künstler gehen ja an ihre Werke oft spontan heran und
sehen das Bild oder die Skulptur vor einer Art innerem Auge ohne einen
vorherigen Plan zu machen oder sich in Details zu verlieren. Von der Denkund Handlungsweise dieser Kreativen soll gelernt werden. Fehlschläge
werden als Ansporn verstanden. Schnell und einfach improvisierte
Prototypen sollen die Umsetz- und Machbarkeit erhöhen. Teamgeist steht
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dabei ganz oben an, bevorzugt entwickelt in neuen, Kreativität anregenden
Räumlichkeiten.
Erstaunlicher Weise spielen dagegen die modernen Informationsund Kommunikationstechniken im Design Thinking und Techniken des
Rapid Prototypings keine Rolle, sondern werden einfache Hilfsmittel für
Modell- und Musterbauten, angefangen von Pappe bis zu Legobausteinen
genutzt. «Warm ups» durch gegenseitiges Berühren und andere Übungen
sollen bessere Einstimmungen auf Problemlösungen bringen als Google
Recherchen.
Im Rahmen des hier erstmals vorgestellten Augmented Design
Thinkings, vereinfacht als erweitertes erfinderisches Denken zu verstehen,
geht es bewusst um mehr. Es geht um die stärkere Orientierung an den in
der modernen Industrie 4.0 geforderten schnellen Entwicklungsprozessen
und flexiblen vernetzten Produktionsformen, um die richtige Einbindung
modernen Computer Aided Designs aber auch um übergeordnetes
Problemverständnis, besonders aus Sicht der Nachhaltigkeit und nicht
zuletzt die Nutzung der Urquelle der Kreativität.
Die zusätzlichen Dimensionen des Augmented Design Thinking
betreffen:
1.die Integration des Klima- und Umweltschutzes bei jeder
Problemsicht, bei allen Produkt-, Service- und Technologieentwicklungen
als unverzichtbares Überlebensparadigma im Clean Tech Zeitalter;
2.die Nutzung der sich rasant entwickelnden smarten, intelligenten
Design- und Prototypingtechniken gestützt auf eine generische
Fertigungstechnik für die sich der Begriff Industrie 4.0 und das Internet der
Dinge etabliert sowie nicht zuletzt
3.die
Einbeziehung
der
Urquelle
der
Kreativität
in
Unternehmensleitbilder und im globalen Innovationswettbewerb.
Im Vortrag werden Beispiele und Techniken für nachhaltig
zukunftsträchtige Innovationen entwickelt.
Literatur:
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DIE BEDEUTUNG VON HOCHSCHULEN ZUR LÖSUNG VON
NACHHALTIGKEITSPROBLEMEN
Auf Ebene der Regionalentwicklung können sich Hochschulen aktiv
in die sozioökonomische Entwicklung ihrer Region einbringen und,
eingebunden in regionalentwicklungspolitische Diskurse, mit ihren
Forschungskapazitäten Beiträge zu Lösungen für die drängenden
Problemen der Regionalentwicklung leisten, für eine entsprechende
Wissensproduktion und einen Wissenstransfer sorgen. Die Bedeutung
einer solchen transdisziplinären Wissensproduktion wird in der aktuellen
Literatur als deutlich zunehmend eingeschätzt (vgl. Schneidewinkel &
Singer-Brodowski 2014). Hierzu ist allerdings – stärker noch als im Hinblick
auf aktiv betriebene Transferaktivitäten im Technologiebereich – ein
strategisches Engagement der Hochschulleitungen erforderlich, das
gegenwärtig an längst nicht allen (deutschen) Hochschulen vorzufinden ist
(vgl. Schubert & Kroll 2013, S. 11 f.). Hochschulen sind dazu aufgerufen,
ihren Beitrag zur Bewältigung von komplexen globalen Problemen zu
leisten. Auf vielfache Art und Weise können diese an deren Entstehung,
aber auch an der Entwicklung von Lösungen beteiligt sein. So beeinflussen
Hochschulen beispielsweise Globalisierungsprozesse, indem
sie
maßgeblich zur Expansion des weltweiten Wissensnetzwerkes beitragen.
Dieses akkumulierte Wissen können sie wiederum im Sinne einer
«Antennenfunktion» in regionale Kontexte einspeisen. Um die
fundamentalen Umbrüche dieser Zeit zu bewältigen, reicht es somit nicht
länger aus, ausschließlich auf technologische Innovationen zu setzen.
Soziale, institutionelle und systematische Innovationen gewinnen immer
mehr an Bedeutung, womit auch neue Anforderungen an die Wissenschaft
gestellt werden (vgl. Schneidewind & Singer-Brodowski 2014). Das
Verhältnis zwischen Hochschule und Gesellschaft muss verstärkt in den
Mittelpunkt der Betrachtung rücken und der Frage nachgehen, wie
Hochschulen mit zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen
und wie sie mit gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren in ihrem
Umfeld interagiert bzw. sich in regionale Diskurse einbringt (vgl.
Schneidewind 2014, S. 1). Schneidewind (2014) beschreibt in diesem
Zusammenhang die Konturen einer «True University Sustainability», in der
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Hochschulen zukünftig eine «Outside-in»-Perspektive einnehmen. Dies
bedeutet, «die Lehre und Forschung an nachhaltigen Hochschulen noch
konsequenter an gesellschaftlichen Herausforderungen auszurichten,
dabei auf eine enge Einbeziehung gesellschaftlicher Akteurinnen und
Akteure zu setzen und auf diese Weise zu einer transformativen
Hochschule in den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungsproessen zu
werden» (Schneidewind 2014, S. 4). Eine «True University Sustainability»
geht nicht vom bestehenden Betrieb und bereits existierenden Forschungsund Lehrfeldern aus, um diese aus einer Nachhaltigkeitsperspektive zu
betrachten. Eine «True University Sustainability»
nimmt die
gesellschaftlichen Herausforderungen und die Perspektive der betroffenen
Akteurinnen und Akteure als Ausgangspunkt, um im Sinne einer
transdisziplinären Wissensproduktion nach ihren strategischen Beiträgen
zu diesen Herausforderungen zu fragen. Letztlich geht es
konzeptübergreifend aus Hochschulsicht darum, gesellschaftlich artikulierte
Herausforderungen aufzugreifen und in das eigene Lehr- und
Forschungshandeln aufzunehmen, um somit umfassend transformativ zu
wirken. Als wichtige Mitgestalter des technologisch-ökonomischen
Fortschritts sind Hochschulen durch Wissens- und Technologietransfer
bereits transformativ tätig. «Eine ‚nachhaltige Hochschule‘ erweitert diese
Responsivität
auf
die
gesamte
Bandbreite
gesellschaftlicher
Herausforderungen im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung»
(Schneidewind 2014, S. 2). Durch transdisziplinäre Wissensproduktion
werden somit gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren
Veränderungsprozesse gestaltet. Da einzelne Disziplinen jedoch nicht in
der Lage sind, diese Probleme umfassend zu definieren, zu beschreiben
und zu analysieren, bedarf es einer zunehmenden Kooperation
unterschiedlichster Disziplinen und Praxisakteure. Für die Lösung von
Nachhaltigkeitsproblemen
im
Sinne
einer
transdisziplinären
Wissensproduktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist es
allerdings
notwendig,
zunächst
die
konkrete
Ausgestaltung
gesellschaftlicher
Partizipationsmöglichkeiten
im
Bereich
des
Wissenschaftssystems zu definieren. Hier sind bislang noch viele Fragen
offen: «Wie kann es gelingen, zu ausreichender Kapazität und Kompetenz
(Capacity Building) in der Zivilgesellschaft zu kommen, um sich breiter in
wissenschaftliche Debatten einzubringen? Wie können Gleichgewichte
zwischen der Interessenwahrnehmung zwischen Wirtschaft und
Zivilgesellschaft aussehen? […] Was sind geeignete Formen der
Beteiligung? Wie lassen sie sich organisieren? Wie ist das Verhältnis
zwischen wissenschaftlicher Selbstverwaltung in der Definition von
Forschungsfragen und –programmen und zivilgesellschaftlicher Beteiligung
zu organisieren?» (Schneidewind & Singer-Brodowski 2014, S. 308). Die
Vielzahl der aufgeworfenen Fragen zeigt, dass es hierzu noch
Forschungsbedarf gibt. Zweifelsfrei hat die Spezialisierung der
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Wissenschaft in der Vergangenheit die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft
selbst stark erhöht. Diese Ausdifferenzierung führte jedoch zu einem
teilweisen Verlust des ganzheitlichen Blicks und somit auch der Analyse
weitreichender Umsetzungsfolgen der wissenschaftlichen Forschung in die
Praxis. Folglich wird die Komplexität durch die Herausfilterung bestimmter
Aspekte
reduziert.
Transdisziplinarität
resultiert
aus
dem
Forschungsbedarf, den die traditionelle disziplinäre Forschung nicht zu
decken vermag, und ist somit als neue Form der Forschung zu verstehen.
Auch wenn in den letzten Jahren bereits einige Fortschritte erzielt wurden,
steht ein aufgeklärtes Wissenschaft-Gesellschafts-Verhältnis, das als
Grundlage für transdisziplinäre Forschung angesehen werden kann, jedoch
erst am Anfang (vgl. Schneidewind & Singer-Brodowski 2014, S. 68).
Literatur:
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
У СФЕРІ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Для переважнoї більшoсті країн світу (у т.ч. для країн ЄС та для
України) стабільне функціонування енергетичного сектору є
надзвичайнo актуальнoю прoблемoю. Адже технологічні особливості
розвитку національної промисловості, транспорту, сфери житловокомунального господарства загострюють проблему критичного імпорту
енергоносіїв (природного газу та нафти), що належать до вуглецевих
енергетичних ресурсів. Викиди СО2, у свою чергу, загострюють безліч
соціально-економічних проблем: від глобального потепління та збитків,
21

які це наносить економіці та здоров’ю людини, до зростання витрат на
ліквідацію негативних наслідків кліматичних змін.
Вирішити енергетичну проблему можливо за рахунок розвитку
відновлюваної енергетики, освоєння нових відновлюваних джерел
енергії (НВДЕ). Виробництво НВДЕ (геотермальна, біо-енергетика,
сонячна, вітрова енергія) у розвинених країнах світу швидко
поширюється. До країн-лідерів у сфері використання НВДЕ в країнах
ЄС належать: Німеччина, Франція, Португалія, Австрія, Фінляндія,
Швеція та ін. Саме розвиток відновлюваної енергетики стає одним з
пріоритетів розвитку мегапроекту – Енергетичного Союзу ЄС
(створеного у Брюселі 20 березня 2015 року на самміті ЄС). Адже
першою заявою ЄС під час створення Енергетичного Союзу ЄС стало
визнання тісного зв’язку цього проекту з кліматичними змінами.
Створення єдиного європейського енергетичного простору
(ЄЄЕП) та єдиного європейського Енергетичного Союзу спрямовує
свої зусилля на наступні пріоритети:
1.Підтримувати енергетичну безпеку; забезпечити солідарність та
довіру країн ЄС щодо всіх питань енергетичного забезпечення;
створити єдиний, інтегрований Європейський енергетичний ринок;
забезпечити енергоефективність, що стимулювала би раціональний
попит на енергоносії в країнах ЄС; забезпечити зниження СО 2
(декарбонізацію) європейської економіки; підтримувати інновації,
дослідження та конкурентоспроможність.
2.ЄС
концентрує
зусилля
на
необхідності
розвитку
інфраструктурних проектів, у т.ч. інтерконтинентальних. Як, приклад,
угода між Францією, Португалією та Іспанією про створення до
2020 року спільної електричної мережі, що задовольнить не менше ніж
10 % потреб у електроенергії для цих трьох країн. У перспективі –
можливість залучення до таких мереж і інших країн (у т.ч. і України).
3.Всі
країни
ЄС
мають
дотримуватись
уніфікованого
законодавства ЄС щодо енергозабезпечення. Основою стане
створення єдиної європейської електрично-енергетичної мережі,
підвищення енергоефективності та заощадливе ставлення до
природних ресурсів; розвиток безпечних та сталих низьковуглецевих
технологій.
4.Країни ЄС зорієнтовані на розвиток ефективного, гнучкого
ринку енергоресурсів, що функціонуватиме на засадах відкритої
економіки відповідно до правил конкуренції СОТ та ЄС.
5.Розвиток енергетичного ринку ЄС на основі енерго- та
кліматично-безпечних технологій й інноваційних стратегій, що
засновані на використанні новітніх поколінь відтворюваних ресурсів, на
заощадженні електроенергії та зменшенні викидів вуглецю (СО 2), на
покращенні енергоефективності у секторі домашніх господарств та
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розвитку екологічно безпечного (сталого) транспорту (у т.ч.
електрокарів).
6.Використання всіх цивілізованих інструментів зовнішньої
політики для становлення стратегічного енергетичного партнерства з
найважливішими країнами-виробниками та країнами-транзитерами
енергетичних ресурсів на засадах того, що суверенітет та енергетична
безпека країн-членів ЄС буде забезпечена та гарантована [1].
Створення єдиного європейського Енергетичного Союзу
формує виклики та відкриває перед Україною нові можливості
долучитись до цього процесу, надає можливість стати повноправним
членом європейського енергетичного союзу та будувати на цій основі
євроінтеграційну стратегію. Україна перебуває на перехресті
енергетичних потоків, має розвинену газотранспортну інфраструктуру
та найбільші на всій території Європи підземні газосховища,
забезпечує транзит енергоносіїв зі Сходу до ЄС. Україна може
долучитись до функціонування єдиного європейського Енергетичного
Союзу шляхом постачання електроенергії, що вироблятиметься на
основі
використання
біоенергетики,
розвитку
відновлюваної
енергетики [1].
Україна має потужний потенціал щодо розвитку відновлюваної
енергетики. Це стосується енергiї малих ГЕС, вiтроенергетики,
сонячної енергетики, переробки побутових відходів та сміттєзвалищ,
розвиток біоенергетики – у т.ч. енергетичних культур (верба, тополя,
міскантус та ін.), що дозволяє отримати екологічно чисті та дешеві
біопаливо,
електроенергію
та
біогаз.
Використання
нових
вiдновлюваних джерел енергiї в Україні є незначним (менше 1 %
генерацiї електроенергiї). Разом з тим, потенцiал щодо освоєння НВДЕ
є суттєвим. Досвід щодо розвитку біоенергетики в Україні мають
компанії з іноземними інвестиціями. Так, «Phytofuels» вирощує
енергетичні культури (просо прутоподібне, міскантус, енергетичну
вербу та ін.) на площі понад 35 тис. га у Полтавській обл. З цих культур
виробляють брикети і пелети. Компанія «Salix Energy» налагодила в
Україні вирощування плантацій енергетичної верби (Волинська та
Львівська області) на площі понад 1500 га. Компанія «KSG Agro» на
площі понад 65 тис. га земель у Дніпропетровській області вирощує
міскантус (рослина, яка використовується для виробництва твердого
біопалива – паливних гранул). Вагомий потенціал має комерціалізація
українського інтелектуального продукту у сфері енерготехнологій,
розвитку відновлюваної енергетики – зокрема біопалива, що
виробляється з рапсу, відходів тваринницьких ферм, відходів соломи,
соняшника, деревообробки (з цього роблять брикети, пелети,
енергетичні гранули тощо). Залучення іноземних (та європейських)
інвесторів до створення спільних підприємств з виробництва
відновлювваної
енеорегтики,
розвиток
об’єктів
енергетичної
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інфраструктури сприятиме розвитку єдиної енергетичної системи
Україна – ЄС, що сприятиме євроінтеграції нашої країни.
Використані джерела:
1.Energy union. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/
2.Меморандум між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі.
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SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT:
TOWARDS SMART AND CARBON-FREE CITIES
Around the world many cities face challenges of urban transport such
as increased road congestion, wasted time due to traffic delays, increased
energy consumption and negative impact on the environment. As a major
consumer of fossil energy resources, vehicles are responsible for about 1/4
of total energy consumed on the territory of the European Union.
Consequently, it is a powerful emitter of GHG emissions and other
pollutants into the atmosphere, leading to poor air quality, noise emission,
high levels of CO2 (urban mobility accounts for 40 % of all CO2 emissions
of road transport and up to 70 % of other pollutants from transport sector),
and road safety problems [1, 2]. All these factors are nowadays hot topics
for global society.
The current urban transport model, which has standard problems for
all countries regardless of their level of prosperity and well-being, is
unsustainable as it is fundamentally based on motorised transport and,
specifically, the use of private vehicles with oil-derived fuels. Typically,
most of trips occur in cities, where there is an increasing demand from
passengers and freight transport and are experiencing serious mobility
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issues. Thus, cities of different sizes have high importance in contributing
to EU 2020 targets [3] by means of improving energy efficiency and cutting
down greenhouse gas emissions.
Taking into consideration all mentioned challenges, it is obviously that
today cities are on the brink of a new era which stipulates a transition from
old transport model to a model of sustainable mobility. Infrastructure,
transport means, travelers, commodities and other services are
interconnected therefore to achieve optimized mobility, higher safety, less
environmental impact and lower operating costs. In order to meet these
targets, cities should integrate a sustainable mobility approach into city
transport planning and policy making to deal with the complexity of urban
systems in the best possible way.
Sustainable mobility which originated from the theory of sustainable
development («Our Common Future», also known as the «Brundtland
Report» [4]) is the one that satisfies current mobility needs of cities without
compromising the ability of future generations to meet their own needs [6].
Sustainable mobility can be explained as any form of mobility (for
example, walking and cycling, driving a private car, using public transport)
that occurs within an urban area (including journeys that begin, end or go
through the urban areas). It meets society's economic, social and
environmental needs while minimizing undesirable economic, social and
environmental impacts. It involves the balanced development of all relevant
mobility and transport modes, a shift towards cleaner and more sustainable
transport modes, better use of urban space and existing transport
infrastructure. It also improves traffic safety and security, reduces air and
noise pollution, greenhouse gas emission and energy consumption. It
changes mobility patterns and driving behaviors. And, of course, it
suggests education of citizens about sustainability opportunities and risks
derived from urban mobility [1, 5].
The experience and practice of many countries have shown that
sustainable urban mobility requires a conceptual well-defined approach.
The aim of «mobility» and «transportation» is to gain access to
destinations, activities, services and goods. Thus, access is the ultimate
objective of transportation. As a result, to achieve sustainable mobility
urban planning and design should focus on how to bring people and places
together by creating cities that concentrate on accessibility rather than
simply increasing the length of urban transport infrastructure or increasing
the movement of people or goods. Urban form and the functionality of the
city are therefore a major focus of the mobility which highlights the
importance of integrated land-use and sustainable transport planning
[1, 5, 6].
Unlike the three-pillar sustainability concept, the concept of
sustainable urban mobility and transport is considered in the context of four
pillars of sustainability: social, economic, environmental and institutional
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dimensions. Today the idea of sustainability in urban mobility has moved
beyond a focus on ecology and the natural environment only, it also
includes social, economic and institutional dimensions.
These are not separate or isolated, as there are important synergies
and co-benefits. For instance, pursuing economic sustainability can also
confer environmental benefits, such as instituting taxation policies that also
conserve energy. In the early 2000s, Japan phased in reduced ownership
taxes on fuel-efficient vehicles by 25 % to 50 % and imposed higher
charges on heavy goods vehicles, including vehicles that were more than
ten years of age [1, 6]. While regulatory and fiscal instruments can be used
to promote urban sustainability, as mentioned earlier, the most effective
mechanism is the effective utilization of the planning process.
Key features of the sustainable urban mobility dimensions are as
follows:
economic dimension − resources are efficiently used and distributed
to maximize the benefits and minimize the external costs of mobility;
social dimension − mobility benefits are equally and fairly
distributed, it eliminates any inequalities in access to transport
infrastructure and services based on income, social and physical
differences (including gender, ethnicity, age or disabilities);
environmental dimension – fossil fuels are substituted by renewable
and other alternative energy sources, less carbon footprint and
environmental footprint of the transport sector and mobility as a whole;
institutional and governance dimension − presence of supportive
and nurturing governance, as well as sound institutional and regulatory
structures.
Thus, sustainable urban mobility is a multi-facet and complex issue
which includes mainly all sectors, namely transport/land planning/
housing/the environment and different other important dimensions. It
implies the participation of local, regional or national authorities in setting
up urban mobility policies and tackling urban mobility problems.
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УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Наявна система управління лісами і лісогосподарським
виробництвом не узгоджується з ринковими умовами господарювання
та стає на заваді прогресивному розвитку. Функції управління в лісовій
сфері надто централізовані, що є причиною обмеження самостійності
виробничих структур, особливо на нижньому організаційному рівні,
відокремлення апарату управління від працівників лісу, втрати
активності в реалізації принципових рішень з питань подолання
кризового становища в галузі. Таким чином, на черзі поступове
впровадження ринкової системи управління лісами і лісовим
господарством, приведення галузевих структур у відповідність до
нових вимог децентралізації суспільства. Виходячи з цього ставиться
задача про доцільність встановлення у лісовому секторі економіки
двох
форм
управління:
управління
лісами
і
управління
лісогосподарською діяльністю.
Відповідно до пункту 5 розділу XI Коаліційної угоди Верховної
Ради України VIII скликання передбачається створення на базі
існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної
лісогосподарської структури та розділення функцій держави у сфері
лісового господарства: функції формування політики, контрольні та
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господарські функції виконуватимуться різними органами. Передача
функцій з управління об’єктами державної власності (крім тих, які
забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від ЦОВВ із
запровадженням холдингового управління. Відповідно до цього
створюється фінансове забезпечення виконання цих функцій.
Передбачається: «Наділити органи місцевого самоврядування
фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких
встановлюється законом. Забезпечення фінансової самостійності
місцевих бюджетів на засадах децентралізації відповідно до нового
Бюджетного та Податкового кодексів» та «Закріпити за місцевими
бюджетами стабільні джерела доходів та розширити доходну базу
місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних
нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку
на прибуток суб’єктів приватного сектору економіки за кожним видом
місцевих бюджетів».
Щодо українських реалій то лісові підприємства, розташовані, як
правило, у невеликих селах та селищах, є основними роботодавцями
у цих місцях та бюджетоформуючими підприємствами цих
муніципальних
утворень.
Враховуючи
важливість
підтримки
громадянським суспільством діяльності органів влади в умовах
децентралізації, налагодження плідного діалогу між владою,
неурядовими організаціями та громадянами, питання, що стосуються
ведення лісового та мисливського господарства, пільгового відпуску
паливної норми, лісоматеріалів та виділення сінокосів і земельних
наділів,
поліпшення
житлово-побутових
умов,
пенсійного
і
матеріального забезпечення, є надзвичайно актуальними.
Конкретні функції управління лісами повинні покладатися на
державні органи влади, тобто окрему самостійну спеціалізовану
державну структуру управління лісовими об'єктами усіх форм
власності і господарювання (міністерство, комітет тощо), яка виражала
б національні інтереси та вирішувала завдання не ситуативнотактичного, а програмного стратегічного характеру, оскільки значення
лісу виходить за межі галузевої сфери, набуває територіального
міжвідомчого характеру. Зосередження управління лісами на
державному рівні, а лісогосподарською діяльністю – на ринкових
засадах не суперечить різним формам власності на лісові ресурси і
господарювання.
Тобто
ми
пропонуємо
замість
наявної
чотирьохрівневої системи управління - дворівневу.
Відбувається перехід від цехової системи управління до
корпоративної. Насамкінець хотілося б відмітити, що такі зміни
закладені у назві цих інституцій (агентство лісових ресурсів, тобто
управління лісовими ресурсами, управління чи підприємства лісового
господарства, тобто управління лісогосподарською діяльністю)
(рис. 1).
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1. Державне агентство
лісових ресурсів України
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лісового господарства
2. Державні підприємства
лісового господарства

3. Державні підприємства
лісового господарства
4. Лісництва

Державні і господарські органи управління, не дивлячись на їх
протилежні інтереси і функції, на нашу думку, збігаються, що є
важливим фактором розвитку лісового господарства і внаслідок
цього – розширення площі лісів, підвищення їх продуктивності і
збільшення лісосировинної бази для забезпечення лісокористувачів
власними ресурсами, поліпшенню екологічної ситуації.
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THE PECULIARIRTIES OF MONITORING AND CONTROL OF
VECHICLE AND TRAFFIC FLOW ENVIRONMENTAL SAFETY
To ensure the quality of traffic management, in particular, its safety
and efficiency, providing quality and timely vehicle maintenance, improving
its environmental safety an appropriate monitoring and control of transport
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should be implemented [1, 2]. It requires the use of intelligent monitoring
systems.
The object of this study is environmental safety performance of a
vehicle and a traffic flow, which is defined by fuel consumption, emissions
and noise of a vehicle, the concentration of harmful substances in the air
roadside air and the equivalent level of traffic noise.
The purpose of the study is the analysis of monitoring and control of
environmental safety performance of vehicles and traffic flows in terms of
intelligent systems. The methods of systems analysis of environmental
safety performance of vehicles and traffic flows are applied in the study.
A model of functioning and the structure of intelligent system
database for monitoring and control of environmental safety performance of
a vehicle during its operation are developed in the study. It is based on the
subsystem of processing and analysis of information about workflow
parameters of vehicle units. The subsystem is based on a mathematical
model of vehicle movement and provides a set of input data to evaluate
ingredient and parametric pollution of the roadside by traffic flows.
The structure database of vehicle environmental safety performance
in the life cycle is formed. It is used to evaluate the efficiency of individual
components and the vehicle as a whole. It predicts the environmental
safety of vehicles in operation. It provides the decision about the need for
maintenance to improve vehicle environmental safety and the optimization
of adjusting parameters of the unit.
The resulting technical parameters and environmental safety
performance of a vehicle is the input data for evaluating environmental
safety of a transport enterprise and its management optimization,
determining the level of ingredient and parametric pollution of the roadside
by traffic flows. The peculiarities of monitoring roadside pollution by traffic
flows with using of intelligent monitoring systems are shown on the figure 1.
Figure 1.
The peculiarities of monitoring roadside pollution by traffic flows
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The results of this study can be implemented in developing the
hardware and software of intelligent transport monitoring systems.
Software modules for operating algorithms of intelligent monitoring
system to determine environmental safety performance of vehicles and
traffic flows would be developed on the basis of this study.
Sources:
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monitorynhu transport. − [Intelligent monitoring systems of transport].
Kharkiv : NTMT Publ. − 2015. – 246 p.
2.Zvonov V.A., Kozlov A.V., Kutenev V.F. Ekologicheskaya bezopasnost
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SUSTAINABLE CITIES AS A TRANSITION WAY
TOWARDS GREEN ECONOMY
Cities play a dominant role in global consumption, production and
pollution, and are associated with several major environmental issues,
including air pollution, greenhouse gas emissions, waste and poverty.
Large cities cover only about 1 % of the Earth's surface. Yet they consume
75 % of the world’s energy, and they produce 80 % of the world's
greenhouse gas emissions – carbon dioxide (CO2) above all. Today, about
half of the world’s population lives in urban areas, and this trend will
continue; it is expected that by 2025 it reaches 60 % [1, 2]. As a result of
increasing consumption of resources, and growing dependencies on trade,
the ecological impact of cities extends beyond their geographic locations.
At the same time cities may be key drivers in the transition to greener
economy and sustainable urban development. Taking into account high
density of population and huge consumption of resources, they should lead
the way by adopting green municipal policies and planning. They are
arenas for collaboration between different actors of society active in
greening the economy through other channels.
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The concentration of people, activities and resource use in cities
brings potential for efficiency increases and multi–purpose solutions
combining different sustainability goals. Cities are centers for innovation
and creativity, fostering great potential for change [4].
Sustainable cities development is the ability to make development
choices which respect the relationship between the three «E's» – economy,
ecology, and equity: economy – economic activity should serve the
common good, be self–renewing, and build local assets and self–reliance;
ecology – human are part of nature, nature has limits, and communities are
responsible for protecting and building natural assets: and equity – the
opportunity for full participation in all activities, benefits, and decision–
making of a society [5].
The concept of sustainable development entails understanding cities
as a source of possibilities for sustainability, promoting active collaboration
among diverse stakeholders, and integrating different perspectives and
bodies of knowledge and expertise.
There are three key areas to discuss when it comes to sustainable
urban transformation – governance and planning, innovation and business,
and lifestyles and consumption [3, 6].
Governance and planning: effective strategic planning and integration
of policy instruments is essential. Such efforts should be interconnected
across sectors and adapted for specific urban and national policy
conditions to ensure empowerment, engagement and collaboration of
relevant stakeholders.
In order for strategic planning to be effective, however, three key
policy challenges have to be taken into account:
1) Policies must be ambitious but politically and economically
realistic;
2) Policies must be developed quickly and with flexibility for rapidly
changing urban conditions; and,
3) Contradictory policies have to be eliminated.
Innovation and business: there are significant challenges in
reconciling economic growth and maintaining or restoring local and global
environment. Innovation and clean technology are key parts of a green
economy, but also for fostering urban competitiveness in a globalising
economy. Sustainable urban economic development must encourage
symbiotic relationships among industries, governments, universities and
citizens to ensure sustainable management of human, ecological and
economic capital.
Lifestyles
and
consumption:
negative
implications
of
overconsumption are particularly evident in cities. UN-Habitat [6] suggests
that harmony within cities is dependent not only on prosperity and the
benefits thereof, but also on equity and sustainability.
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By defining an improved quality of life and creating visions of
sustainable lifestyles, it will be possible to outline how to design, support
and govern more sustainable cities where people have a good life.
Intelligently designed cities can respond to the major environmental, social
and economic challenges of the 21st century.
Implementing sustainable changes can be a complex task with
numerous organizations and competing issues involved. Different
communities face different challenges as a result of different population
structures, regulations, and degrees of government stability, financial
resources, human resources, and developmental stages. It requires
different social attitudes, long-term thinking, a different decision-making
process etc.
Barriers to sustainable urban development are phenomena which
actively counteract and are in the way of a desirable change or
sluggishness which results in the change progressing slowly in relation to
challenges and targets. Inadequate physical structures and technical
systems, unclear or insufficient legislation, groups of actors with different
targets and agendas, cultures with approaches which change slowly, timeconsuming planning and work forms are different types of barriers.
There were identified fifteen major barriers which can be divided into
six different groups [3, 4, 6]: barriers related to the three dimensions of
sustainability and the importance of expanding the approaches and
including more values; barriers related to silo thinking; barriers related to
driving forces and incentives for change; barriers related to long term
investments in buildings and infrastructure; barriers related to provision of
knowledge; as well as barriers related to public and private collaboration.
Both the three dimensions of sustainability and silo thinking relate to
difficulties of attaining a holistic view in the planning, while barriers in the
other four groups have a more direct connection to economic priorities and
financing.
Thus it is evident that the sustainability of cities is under a lot of
pressures. Decision-makers at all levels are faced with the task of how to
resolve urban problems from transportation to waste management, from
drinking water supply to the preservation of urban green space. However,
despite of many issues and barriers by promoting sustainable urban form
and function, cities become healthy, viable communities for citizens.
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ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ЗБОРУ
ЕЛЕКТРОННИХ ВІДХОДІВ У М.КИЄВІ
В останнє десятиліття світ зіткнувся з новою екологічною
проблемою – проблемою збільшення кількості електронних відходів,
що призвело до негативних наслідків для навколишнього середовища
та здоров’я людини, і це пов’язують з неефективним управлінням
електронними відходами. Вміст відпрацьованої електричної та
електронної техніки вже зараз становить 4-6 % від загального обсягу
твердих побутових відходів (ТПВ), що генеруються у світі. Згідно з
даними статистики [1] на території України знаходяться у користуванні
53,6 млн мобільних засобів зв’язку, щороку імпортується 300 тис.
портативних комп’ютерів, 277 млн елементів живлення. У перерахунку
на вагу на рік це становить 4,5 тис. т батарейок та акумуляторів, які
після відпрацювання є потенційно небезпечними відходами або за
умов переробки − джерелом цінних ресурсів, кольорових металів і
хімічних речовин.
На сміттєзвалищах під впливом різноманітних факторів
відбуваються процеси руйнування оболонки ЕЕО, батарейок,
енергозберігаючих ламп, внаслідок чого хімічні елементи, наявні в
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їхньому складі, випаровуються та вимиваються в довкілля. Токсичні
речовини переносяться повітряними потоками і випадають на землю,
інколи неподалік від первинного джерела, а інколи дуже далеко від
нього та проникають глибоко в ґрунт і воду.
Незважаючи на гостру актуальність та широкий інтерес до
проблеми утилізації елементів живлення і наявність міжнародного та
вітчизняного досвіду, ефективність проектів збору та утилізації
елементів живлення недостатньо висока. Аналіз дерева цілей
визначив основні напрямки реалізації проекту − створення пунктів
збору відпрацьованих елементів
живлення
та
покращення
поінформованості населення щодо шляхів безпечного поводження з
використаними хімічними джерелами струму. Використання методів
проактивного управління та розробка типового проекту збору і
утилізації електронних відходів дозволяє не тільки досягти поставленої
мети проекту, а й підвищити безпеку довкілля [2].
Розпорядження виконавчого органу КМДА від 30.04.2015 № 444
«Про забезпечення на 2015 рік природоохоронних заходів у місті
Києві» та затвердженого розподілу коштів Київського міського фонду
охорони навколишнього природного середовища для фінансування
природоохоронних заходів у місті Києві на 2015 рік визначено
проведення
культурно-мистецьких
акцій
та
інформаційнопросвітницьких
заходів,
що
передбачало
створення
та
розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з
побутовими відходами та спрямовані на заохочення до роздільного їх
збирання [3].
Відповідно до завдань проекту була надрукована поліграфічна
продукція, що включає 41370 інформаційних буклетів та 26177
плакатів з питань поводження з твердими побутовими відходами, а
також 41370 інформаційних буклетів та 26177 плакатів 11-ти видів про
поводження
з
хімічними
елементами
струму
«Батарейка».
Виготовлено 2364 коробки для збору відпрацьованих батарейок.
Реалізація проекту відбувалася за двома напрямками. Перший
напрямок − формування логістичної мережі та розробка маршруту
доставки матеріалу до конкретного закладу освіти. Другий напрямок –
безпосередня доставка інформаційного матеріалу. Важливою умовою
ефективності реалізації заходів програми в м. Києві є узгодження та
координація спільних дій всіх зацікавлених сторін, і, в першу чергу, з
працівниками житлово-експлуатаційних дільниць КП «Керуючих
компаній
з
обслуговування
житлового
фонду
відповідного
адміністративного району міста Києва» [4].
Залучення до проведення інформаційно-просвітницьких заходів
широкого кола освітян дозволило одержати найбільш ефективні
результати, щодо формування екологічно дружнього світогляду
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підростаючого
покоління
різними
методами
неформальної
позашкільної освіти.
Аналіз особливостей розповсюдження поліграфічної продукції на
окремих об’єктах – житлово-експлуатаційних дільницях, дитячих
навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах –
дозволив розробити рекомендації щодо перспектив інформаційного
супроводу компанії впровадження роздільного збору відходів в
столиці.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛУГ СЛУЖБЫ АГРОСЕРВИСА
Один из путей удешевления производственного обслуживания
сельского хозяйство − снижение издержек обращения и торговых
наценок. Их уровень существенно влияет на стоимость материально36

технических средств, по которой их приобретает потребитель, а,
следовательно, на стоимостные пропорции обмена продукции сельского
хозяйства и промышленности. Назрела необходимость учета
действительных затрат на реализацию сельскому хозяйству
производственных товаров, дифференциации наценок по видам
продукции, что позволит более объективно и обоснованно оценить
деятельность снабженческих организаций.
Оценочные показатели обслуживающих производств должны
отражать не только объемы и качество их работ, но ее эффективность
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Это
станет
возможным, если результаты деятельности обслуживающих производств
будут поставлены в более тесную зависимость от роста эффективности
сельского хозяйства.
Эффективность производственного обслуживания сельского
хозяйства в значительной мере определяется организационными
формами,
в
которых
оно
осуществляется.
Преобразование
государственных предприятий агросервиса в акционерные общества
открытого и закрытого типа произошло в ходе приватизации, в которой в
большинстве случаев участвовали только работники этих предприятий,
что еще больше отделило эту систему от сельского хозяйства.
Одним из показателей эффективности специализированных
агросервисных предприятий является возросшая производительность
средств механизации. Концентрация в них техники позволяет снизить
эксплуатационные расходы (на оплату труда, горючее и др.). В
предприятиях по механизации и техническому обслуживанию машиннотракторного
парка
создаются
благоприятные
условия
для
маневрирования техникой и проведение всех работ в более сжатые
сроки. Использование этой техники в различных по уровню развития
хозяйствах
позволяет
выравнивать
экономические
условия
хозяйствования. Выделение материально-технического снабжения в
самостоятельную службу освобождает инженеров-механиков от
выполнения несвойственных им обязанностей по снабжению и позволяет
больше внимания уделять вопросам эксплуатации техники.
В
качестве
основных
показателей,
характеризующих
эффективность производства на предприятиях, обслуживающих
сельское хозяйство, используются следующие показатели:
уровень рентабельности;
выручка от реализации продукции и услуг на одного работника;
выручка на 1 тыс. руб. производственных затрат;
выручка на 1 тыс. руб. стоимости основных фондов.
Для
оценки
эффективности
деятельности
предприятий
агросервиса
предлагается
проводить
маржинальный
анализ
(маржинальный − от фр. marginal − близкий к пределу по признаку
убыточности).
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Маржинальный анализ позволяет выявить влияние цен, издержек,
объема производства и реализации продукции (услуг) в комплексе на
величину прибыли путем анализа безубыточности.
Анализ безубыточности показывает:
границу окупаемости издержек − безубыточный объем продаж
продукции при заданных соотношениях цен, постоянных и переменных
затратах;
критический уровень цены при заданном объеме продаж,
постоянных и переменных затратах;
критический уровень постоянных затрат при заданном уровне
маржинального дохода;
необходимый
объем продаж продукции для получения
определенной прибыли;
зона безубыточности (безопасности) предприятия для заданных
параметров его деятельности.
Зона безопасности (зона прибыли) − это разность между
фактической выручкой и выручкой, характеризующей безубыточность
(безубыточный объем продаж).
При
проведении
маржинального
анализа
соблюдаются
следующие условия:
совокупные издержки делятся на постоянные и переменные;
общие
переменные
издержки
изменяются
прямо
пропорционально объему производства (реализации) продукции;
общие постоянные издержки сохраняются неизменными в
пределах данной производственной мощности предприятия;
уровень цен на продукцию и производственные ресурсы не
меняется (или они принимаются условно постоянными), выручка
пропорциональна объему реализации;
объем продаж равен объему производства, то есть запасы
готовой продукции остаются неизменными;
ассортимент продукции и услуг в рассматриваемый период
неизменен.
Разность между фактическим и безубыточным объемом
производства характеризует зону безопасности (запас финансовой
прочности), которая показывает, на сколько процентов фактический
уровень реализации выше критического (точка безубыточности объема
продаж).
Коэффициент
выручки
(ставка
маржинального
дохода)
характеризует долю маржинальной прибыли в выручке и выражается в
процентах (выручка равна маржинальной себестоимости плюс
маржинальная прибыль).
Зона безопасности − разница между выручкой и точкой
безопасности, которая выражается в процентах и показывает, на сколько
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процентов выручка выше точки безопасности и отрасли финансовую
устойчивость предприятия.
Зона устойчивой работы предприятия показывает возможное
сокращение объема реализации до точки убыточности. При этом
следует учитывать, что предприятие часть прибыли использует на
покрытие первоочередных платежей (налог на прибыль, проценты за
кредит, краткосрочные платежи и др.). Исходя из этого, зона
устойчивости
работы
предприятия
определяется
не
точкой
безопасности, а на некотором расстоянии от нее. Принято считать, что
зона (кромка) безопасности менее 30 % − признак ситуации высокого
риска.
Гацька Л.П.,
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аспірант,
Криворізький технічний університет,
м. Кривий Ріг
ЕКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджені основні напрями позитивного і негативного впливу
екологічного регулювання на конкурентоспроможність підприємств,
визначені умови та фактори, за яких можливий компроміс між
досягненням позитивних екологічних результатів та створенням
стійких конкурентних переваг на підприємстві.
Гірничодобувні підприємства постійно стикаються з серйозними
вимогами та очікуваннями від усіх ланок ланцюгів створення вартості і
всіх груп стейкхолдерів. Інтереси зацікавлених сторін перетинаються у
сфері надрокористування, ресурсозбереження та захисту довкілля і
реалізуються через екологічне регулювання, яке як прямо, так і
опосередковано впливає на конкурентоздатність добувних підприємств.
Екологічні та соціальні нормативи і нормативні платежі впливають на
очікувані доходи від інвестицій в гірничодобувну промисловість та на
формування витрат, що може посилювати або послаблювати
конкурентні переваги підприємств галузі. В довгостроковій перспективі
компанії гірничодобувного сектора можуть пристосуватись до більш
суворих екологічних та соціальних норм і отримати від цього певні
переваги. Проте проміжний період може бути довгим і обтяжливим та
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вимагати значних витрат і суттєвих інвестицій. Це означає, що вплив
екологічного регулювання, в тому числі, взаємодія відповідальних
державних та місцевих регулюючих органів з промисловістю, їх роль у
прийнятті рішень має важливе значення для вирішення проблеми
формування конкурентного середовища на рівні компанії.
В широко відомих дослідженнях М. Портера та К. Ван-дер-Лінде
стверджується, що такий вплив може бути позитивним: екологічне
регулювання може слугувати стимулом для інноваційної діяльності та
залучення інвестицій і тим самим підвищувати конкурентоспроможність
окремих підприємств і галузі в цілому. Природо- та ресурсозахисні
нововведення у сфері енергетичної та матеріальної ефективності при
«правильно розроблених нормах» можуть одночасно сприяти росту
продуктивності та конкурентоспроможності фірм, що в економічній
теорії відомо як подвійний виграш (win-win). Згідно Портеру і Ван-дерЛінде [5], правильно розроблені екологічні норми повинні відповідати
трьом принципам. По-перше, вони повинні створювати максимально
сприятливі умови для їх дотримання та впровадження інновацій, але не
диктувати конкретні рішення щодо технології та стратегій. По-друге,
процес регулювання повинен бути максимально прозорим і зрозумілим.
По-третє, екологічні норми повинні сприяти постійному поліпшенню
довкілля, а не створювати торгові чи будь-які інші бар’єри.
Гіпотеза Портера досі не була повністю емпірично підтверджена,
але й не спростована. На її користь свідчить те, що в цілому, як
показують дослідження [2, 3], на інвестиційні рішення в гірничодобувній
промисловості впливають в першу чергу геологічний потенціал і
політична стабільність. Екологічна політика також має значення, хоча
загалом природоохоронні норми не є серйозною перешкодою для
інвестицій.
Гірничодобувні компанії зазвичай воліють розміщувати свої активи
в регіонах, які можуть запропонувати низький рівень ризику, безпечне,
прозоре та стабільне бізнес-середовище. І те, що політично та
економічно стабільні країни, як правило, впроваджують найсуворіші
екологічні
норми,
частіше
за
все
не
приводить
до
зниження їх інвестиційної привабливості. До того ж, багатонаціональні
гірничодобувні компанії, що здійснюють свою діяльність в багатьох
країнах одночасно, часто приймають однакові корпоративні технологічні
й екологічні стандарти в усіх філіях. Зазвичай це стандарти, що
відповідають прийнятим в країнах з суворими правилами, так як більша
частина їх ринкового потенціалу міститься в цих же країнах [3]. Цьому
сприяє також те, що:
1)найсучасніші технологічні і економічні процеси видобутку, як
правило, найбільш екологічно сприятливі;
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2)екологічні стандарти стають жорсткішими в усьому світі, тому
для підприємств є сенс застосовувати суворі екологічні стандарти на
ранніх стадіях, замість того, щоб корегувати їх в майбутньому;
3)міжнародні гірничодобувні компанії піддаються ретельному
аналізу і тиску з боку громадськості, банків, акціонерів, конкурентів, що
змушує їх проводити відповідну екологічну поведінку.
Компанії хотіли б зберегти позитивний імідж, і тому уникають
ситуацій, які можуть йому зашкодити.
Проте, як стверджують окремі дослідники [3, 4], ці загальні
тенденції не завжди спрацьовують в країнах, що розвиваються. Там
можуть бути відсутні строгі екологічні норми, а слабкі та корумповані
уряди держав не здатні забезпечити дієвого контролю за їх
дотриманням. Національні гірничодобувні компанії в цих країнах
переважно залежать від кредитів, тому така ситуація особливо
поширена в регіонах, в яких міжнародні банки, організації з розвитку і
т.д. не висувають вимог щодо посилення екологічності поведінки [6]. В
таких умовах видобуток корисних копалин може мати конкурентні
переваги щодо витрат і прибутків, проте рівень промислового
забруднення довкілля постійно зростатиме.
Засобами екологічного регулювання держава повинна прагнути
досягти компромісу між забезпеченням контролю за забрудненням,
раціональним використанням ресурсів та недопущенням зменшення
конкурентоспроможності гірничодобувних підприємств. В Україні на
сьогодні такого компромісу не досягнуто, а для екологічного
регулювання характерна переважаюча роль примусових факторів
(збільшення ставок податків і зборів, розміру штрафів за забруднення
довкілля і недотримання екологічних нормативів) над економічними
(зростання доходів і прибутку, зниження витрат) і ринковими
(збільшення частки ринку, формування сприятливого середовища)[1].
Вплив екологічного регулювання на конкурентоспроможність
гірничодобувних підприємств в Україні має переважно негативний
характер. Для того, щоб змінити ситуацію і досягти позитивних
результатів, необхідно:
1)підвищувати рівень компетенції та обґрунтованості рішень
регулюючих органів, моделювати короткострокові та віддалені наслідки
їх прийняття;
2)впроваджувати нові управлінські та адміністративні інструменти
для покращення співпраці та обміну інформацією між промисловістю і
владою;
3)забезпечити своєчасність, передбачуваність, гнучкість та
оптимальну жорсткість екологічного регулювання;
4)знизити
рівень
адміністративного
впливу,
ширше
використовувати інструменти економічного та соціального регулювання.
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Ці та інші методи забезпечать можливість досягти позитивних
екологічних результатів без серйозного збитку для довгострокової
конкурентоспроможності гірничодобувної промисловості.
Використані джерела:
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галузі України в контексті сталого розвитку / А.В Короткий,
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РИНОК ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В
УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
У багатьох країнах світу одним із найдинамічніших і
найперспективніших нині є ринок органічної сільськогосподарської
продукції. Впродовж 2000-2011 рр. світовий ринок органічної
сільськогосподарської продукції збільшився на 44,9 млрд доларів США
або 250 % і склав 62,8 млрд доларів США. При цьому 44 % світового
роздрібного обороту органічної сільськогосподарської продукції
припадає на Сполучені Штати Америки, 41 % – країни Європейського
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Союзу (у т.ч. Німеччина 14 %, Франція 8 %, Великобританія 4 %,
Італія 3 %), 4 % – Канаду, 3 % – Швейцарію, 2 % – Японію [1].
В Україні ринок органічної сільськогосподарської продукції почав
формуватись на початку ХХІ ст. і нині має стійку тенденцію зростання.
Так, за даними Федерації органічного руху України ємність
вітчизняного ринку органічної сільськогосподарської продукції
становила: у 2007 р. – 500 тис. €, 2008 р. – 600 тис. €, у 2009 р. –
1,2 млн €, 2010 р. – 2,4 млн €, 2011 р. – 5,1 млн €, 2012 р. – 7,9 млн €,
2013 р. – 12,2 млн €, 2014 р. –14,5 млн € [2].
В Україні сільськогосподарське виробництво є провідною
галуззю, що забезпечує щорічно 10 % ВВП і 30 % валютної виручки
країни. Зважаючи на сприятливі природно-кліматичні умови, потужну
матеріальну і наукову базу, а також наявність екологічно чистих
сільськогосподарських
земель
функціонування
і
поширення
органічного аграрного виробництва є важливим резервом розвитку
аграрного сектору в цілому, механізмом його переходу на засади
сталого розвитку і збереження природного потенціалу сільських
територій.
Факторами розвитку ринку органічної сільськогосподарської
продукції в Україні є:
1.Підвищення вимог до якості та екологічності харчових
продуктів, готовність споживачів сплачувати вищі ціни за
сільськогосподарську продукцію, вироблену без застосування хімічно
синтезованих добрив, засобів захисту рослин, антибіотиків, генетично
модифікованих організмів, інших хімічних та екологічно небезпечних
речовин;
2.Реалізація на державному рівні політики зеленої модернізації
економіки, що передбачає фінансове забезпечення і адміністративне
стимулювання впровадження екологічно безпечних технологій у т.ч. у
сільському господарстві;
3.Наявність екологічно чистих сільськогосподарських земель, які
не піддавались обробці у зв’язку з консервацією, розпаюванням або не
цільовим використанням;
4.Зростання поінформованості аграрних товаровиробників щодо
економічних
і
ринкових
переваг
виробництва
органічної
сільськогосподарської продукції.
Незважаючи на позитивні тенденції, нині існує ряд нормативноправових, адміністративних і ринкових перешкод, які суттєво
гальмують розвиток ринку органічної продукції в Україні, знижують
конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників на зарубіжних
ринках, погіршують економічні та іміджеві перспективи цього напряму
сільськогосподарського виробництва. Серед основних таких причин
доцільно виділити наступні:
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1.Відсутність
державної
програми
розвитку
органічного
виробництва, що передбачатиме покриття фінансових втрат від
зниження прибутковості аграрного виробництва в період конверсії.
Впровадження принципів органічного виробництва передбачає
зниження на початковому етапі урожайності рослин (продуктивності
тварин) через невисоку якість ґрунту або природну продуктивність
тварин. Частково такі витрати покриваються за рахунок економії
добрив, засобів захисту рослин, антибіотиків і т.д. Зовнішнє тимчасове
покриття економічних втрат виробників сприятиме ширшому
охопленню природних ресурсів, зниженню цін на органічну продукцію
для кінцевого споживача.
2.Не урегульованість системи державної акредитації організацій,
які мають право проводити незалежну сертифікацію органічного
сільськогосподарського виробництва і надавати право маркувати
продукцію знаком «органічна» як в Україні так і за кордоном.
Відсутність законодавчо встановленої моделі системи управління
органічним виробництвом призводить до недобросовісного органічного
маркування, введення в оману споживачів, ускладненню виходу
вітчизняних товаровиробників на зарубіжні ринки.
3.Низька платоспроможність населення. В умовах зниження
доходів, домогосподарства змушені споживати менш якісні, але
дешевші продукти харчування. Зважаючи на те, що більшість видів
органічної сільськогосподарської продукції нині відносить до вартісних
товарів, їх доступність для населення знижується.
4.Відсутність науково обґрунтованих даних щодо географічного
розташування, природних особливостей, форми власності і напрямів
використання сільськогосподарських земель, придатних для ведення
органічного
виробництва.
Основою
органічного
сільського
господарства є екологічні чисті землі. За оцінками фахівців нині в
Україні площа сільськогосподарських угідь, на яких впровадження
технологій органічного виробництва є екологічно можливим та
економічно доцільним становить 8 млн га [2]. Разом з тим, відсутність
єдиного реєстру таких земель призводить до нецільового
використання, зниження родючості через застосування неефективних
методів господарювання, розташування небезпечних виробництв і т.д.
Використані джерела:
1.Щодо
напрямів
розвитку
органічного
виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні. Аналітична записка.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://www.niss.gov.ua/articles/1292.
2.Органік в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
Нині в Україні все більше уваги приділяється екологічному стану
та питанням захисту навколишнього середовища. Екологічні
нормативи постійно стають жорсткішими, для їх досягнення необхідно
встановлювати нове або додаткове очисне обладнання. Вартість
енергоносіїв та платежі за забруднення навколишнього середовища за
останні роки значно зросли, тому питання визначення впливу
екологічних факторів на показники енергетичної ефективності та
потенціали енергозбереження потребують дослідження.
За сучасних умов господарювання екологічний фактор стає
важливою умовою соціально-економічного розвитку суспільства.
Сучасна економіка характеризується тенденцією
підвищення
прозорості бізнесу та відповідальності компаній перед суспільством і
навколишнім середовищем, формує попит на інформацію не тільки
про фінансову діяльність господарюючого суб'єкта, а й його діяльність
в природоохоронній сфері.
Облік заходів екологічного характеру включає:
документування, поточний облік екологічних витрат і їх
результативності;
визначення витрат підприємства, пов’язаних з використанням
різних видів природних ресурсів;
забезпечення відтворення цих ресурсів і їх охорони, зменшення
шкідливого випливу на навколишнє середовище;
виявлення додаткових доходів від інвестування коштів в заходи
на природоохоронну діяльність.
Нині питання класифікації екологічних витрат потребує глибшого
дослідження, оскільки на законодавчому рівні не регламентовано
питання обліку, класифікації та відображенні у звітності екологічних
витрат підприємства.
Узагальнення праць сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених,
що розглядають зазначені проблеми, дозволяє зробити висновок про
те, що немає єдиного підходу не тільки до методики обліку, але і до
визначення самого поняття «екологічні витрати» і їх класифікації. У
вітчизняній і зарубіжній літературі для цілей групування витрат
підприємства в цілому використовується безліч класифікаційних ознак,
однак не всі вони можуть бути застосовані до класифікації екологічних
витрат. Цінність будь-якої класифікації визначаються її практичним
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використанням для організації обліку і застосування облікової
інформації, отриманої на її основі з метою управління. Очевидно, що
не можна виділити єдину класифікаційну ознаку. Класифікація
екологічних витрат обумовлена потребами в аналізі цих витрат,
зіставленні з іншими витратами, а також для мети поточного контролю
і раціонального використання коштів організації та визначення
ефективності витрат в цілому. Тому в сучасному обліку існують різні
підходи до класифікації екологічних витрат. Найбільш поширена
методика класифікації витрат наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація екологічних витрат
№ Класифікаційна ознака
Групи екологічних витрат
1
По відношенню до
Прямі, непрямі
виробничого процесу
2
За видами діяльності
Операційні, інвестиційні
3
За характером впливу на Експлуатаційні, природоохоронні
навколишнє середовище
4
За місцем виникнення:
Витрати виробництва, витрати
цеху
5
За ступенем впливу
Постійні, змінні
обсягу виробництва на
рівень витрат
6
За статтями калькуляції
Поточні, капітальні
7
За видами екологічної
Витрати на відтворення природних
діяльності
ресурсів, витрати на запобігання
забрудненню довкілля, витрати на
ліквідацію
8
За напрямами екологічної Охорона водних ресурсів,
діяльності
повітряного басейну, земель,
надр; управління, контроль,
моніторинг, НДДДР
Таким чином, перевага рекомендованої класифікації полягає в
можливості групування в загальній сукупності екологічних витрат за
різними параметрами з метою отримання обліково-аналітичної
інформації її користувачами для прийняття різних управлінських
рішень.
Використані джерела:
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ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Державна аграрна політика України на сучасному етапі
соціально-економічного розвитку зорієнтована на забезпечення
сталого
розвитку
сільських
територій,
підвищення
конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції, а
також збереження і відтворення використовуваних в сільському
господарстві земельних і інших природних ресурсів. Однією з
актуальних завдань є створення умов для сталого розвитку
агробізнесу, що забезпечить підвищення зайнятості і рівня життя
сільського населення, вдосконалення соціальної інфраструктури та
інженерного облаштування сільських поселень, а також комплексність
компактної забудови і благоустрою сільських поселень.
Виділяють такі індикатори сталого розвитку з класифікацією по
секторах [1, с. 205]:
соціальні: боротьба з бідністю; демографічна динаміка і стан;
поліпшення освіти, поінформованості і виховання суспільства; захист і
поліпшення здоров’я людей; поліпшення розвитку поселень;
економічні: міжнародна кооперація для прискорення сталого
розвитку і пов’язана з цим місцева політика; зміна характеристик
споживання; фінансові ресурси і механізми; передача екологічно
чистих технологій, співробітництво і створення потенціалу;
екологічні: збереження якості водних ресурсів і забезпеченість
ними; захист морів і прибережних територій; комплексний підхід до
планування і раціонального використання земельних ресурсів;
раціональне управління вразливими екосистемами, боротьба з
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опустелюванням і посухами; сприяння веденню сталого сільського
господарства і розвитку сільських районів; боротьба за збереження
лісів; збереження біологічного різноманіття; екологічно безпечне
використання біотехнологій; захист атмосфери; екологічно безпечне
управління твердими відходами і стічними водами, токсичними
хімікатами, небезпечними і радіоактивними відходами;
інституціональні: облік питань екології і розвитку в плануванні й
управлінні для сталого розвитку; національні механізми і міжнародне
співробітництво для створення потенціалу в країнах, що розвиваються;
міжнародний
інституціональний
порядок;
міжнародні
правові
механізми; інформація для прийняття рішень; посилення ролі
основних груп населення.
Основним результатом розроблення індикаторів сталого
розвитку є контроль за досягненням цілей останнього, управління цим
процесом, оцінка ефективності використовуваних ресурсів та рівня
досягнення поставлених цілей. Загалом можна виділити наступні
підходи до побудови системи індикаторів [2, с. 328], що засновані на:
структурі індикаторів, що включає розділи «тема–підтема–
індикатор» і розроблена Комісією ООН зі сталого розвитку;
структурі «проблема – індикатор», коли кожній проблемі, що
визначає сталий розвиток, відповідає свій індикатор;
видах капіталу – природному, людському, фізичному та
сукупному, наприклад, модель зіставного капіталу, запропонована
Світовим банком.
Для оцінки соціо-еколого-економічного розвитку регіону у світовій
економіці виділяють наступні системи індикаторів:
показник дійсних/справжніх заощаджень (Genuine savings. GS);
індекс людського розвитку (Human Development Index, HDI);
показник екологічного сліду відбитку (Ecological foot-print, EF);
індекс екологічної сталості (Environmental Іustainable Index, ESI);
індекс виконання рішень щодо сталого розвитку (Environmental
Performance Index, EPI);
індекс сталого розвитку (Sustainable Development Index, SDI);
індекс живої планети (Living Planet Index, LPI);
показник простору довкілля (Environmental space, ES);
індикатор екологічної сталості (Environmental sustainability
indicator. ESI);
індекс сталого економічного добробуту (Index of sustainable
economic welfare, ISEW);
індекс якості життя (Quality-of-Life index, QOL) [1, c. 421].
Побудова системи індикаторів може відбуватися на наступних
рівнях: державний, регіональний, місцевий. При дослідженні сталого
розвитку сільських територій України з методичної точки зору при
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взаємодії державних і регіональних органів об’єктивно необхідних стає
побудова системи індикаторів на всіх територіальних рівнях з різною
структурою:
державний рівень (цільові індикатори сталого розвитку сільських
територій) – компактна система базових індикаторів;
регіональний рівень (регіональні індикатори сталого розвитку
сільських територій) – структура «тема - індикатор»;
місцевий рівень (локальні індикатори сталого розвитку сільських
територій) – структура «цілі – задачі – індикатори».
Використані джерела:
1.Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія,
методологія, практика: монографія / Андерсон В.М., Андрєєва Н.М.,
Алимов О.М. та ін.]; за науковою редакцією д.е.н., проф.
Хлобистова Є.В. // ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України,
СумДУ, НДІ СРП. – Сімф. : ВД «АРІАЛ», 2011. – 340 с.
2.Горда О.С. Подходы к мониторингу устойчивого развития региона /
О.С. Горда // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в
економічних трансформаціях: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ.
конф., (23-24 верес. 2010 р., Бахчисарай) // НДІ сталого розвитку та
природокористування, РВПС України НАН України, Кримський
економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Сімф. :
ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – 492 с.
Мельник Т.Г.,
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК: ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ
Ефективним інструментом стримування негативного впливу
підприємств на навколишнє середовище та забезпечення екологічної
безпеки є екологічні податки та збори. Роль такого економічного
інструментарію
природоохоронної
політики
дедалі
зростає.
Екологічний податок − загальнодержавний обов'язковий платіж, що
справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря,
скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів,
фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються
їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів
та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня
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2009 року (пп. 14.1.57 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України
(далі − ПКУ). Платники податку, об’єкти, ставки та порядок розрахунку
й звітування наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Платники, об’єкти, ставки та порядок розрахунку
екологічного податку
Платник

Об`єкт

Ставка

Суб`єкти
господарювання,
що здійснюють
викиди
забруднюючих
речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення

обсяги та види
забруднюючих
речовин, які
викидаються в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами;

ст.240.
1 ПКУ

Порядок № Додатку до
розраПодаткової
хунку
декларації
екологічного
податку
ст. 249.3 Додаток 1
ПКУ

Суб`єкти
господарювання,
що здійснюють
скиди
забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об’єкти

обсяги та види
забруднюючих
речовин, які
скидаються
безпосередньо у
водні об'єкти;

ст.240.
1 ПКУ

ст. 249.5 Додаток 2
ПКУ

Суб`єкти
господарювання,
що здійснюють
розміщення відходів
(крім розміщення
окремих видів
(класів) відходів як
вторинної сировини,
що розміщуються
на власних
територіях
(об’єктах) суб’єктів
господарювання)

обсяги та види
(класи)
розміщених
відходів, крім
обсягів та видів
(класів) відходів
як вторинної
сировини, що
розміщуються на
власних
територіях
(об'єктах)
суб'єктів
господарювання

ст.240.
1 ПКУ

ст.249.6
ПКУ
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Додаток 3

Суб`єкти
господарювання,
що здійснюють
утворення
радіоактивних
відходів
(включаючи вже
накопичені)
Суб`єкти
господарювання,
що здійснюють
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів їх
виробниками понад
встановлений
особливими
умовами ліцензії
строк

обсяги та
категорія
радіоактивних
відходів, що
утворюються
внаслідок
діяльності
суб'єктів
господарювання
та/або тимчасово
зберігаються їх
виробниками
понад
установлений
особливими
умовами ліцензії
строк;
обсяги
електричної
енергії,
виробленої
експлуатуючими
організаціями
ядерних
установок
(атомних
електростанцій).

ст.240.
1 ПКУ

ст.249.7
ПКУ

Додатки 4, 5

ст.240.
1 ПКУ

ст.249.8
ПКУ

Додаток 6

Джерело: складено автором за [1].
У разі, якщо під час провадження господарської діяльності
платником
податку
здійснюються
різні
види
забруднення
навколишнього природного середовища та/або забруднення різними
видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати
суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним
видом забруднюючої речовини.
Форма
Податкової
декларації
екологічного
податку
(далі − Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 17.08.2015 № 715.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.
Відповідно до ст. 250 ПКУ платники податку складають
Декларацію та подають її протягом 40 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до
контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних
днів, що настають за останнім днем граничного строку подання
податкової декларації.
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Отже, граничним терміном подання Податкової декларації
екологічного податку за І квартал 2016 р. є 10.05.2016 р., а останнім
днем сплати податку − 19.05.2016 р.; за ІІ квартал 2016 р. − відповідно
09.08.2016 р. та 19.08.2016 р.; за ІІІ квартал 2016 р. − відповідно
10.11.2016 р. та 19.11.2016 р.; за ІV квартал 2016 р. − 09.02.2017 р. та
19.02.2017 р.
Згідно з п. 250.9 ст. 250 ПКУ якщо платник податку з початку
звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих
речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів
протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити
про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування
джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у
звітному році об’єкта обчислення податку. В іншому разі платник
податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї
статті Кодексу.
У
формі
№ 1−екологічні
витрати
(річна)
державного
статистичного спостереження «Витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі» розділ III містить
інформацію про екологічні платежі підприємства протягом звітного
року, до яких відносяться екологічний податок і грошові стягнення за
шкоду, заподіяну через порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності [4-5].
З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу
інформації про стан навколишнього природного середовища,
прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих
рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в
Україні створюється система державного моніторингу довкілля (далі –
ДСМД) [2]. Основні принципи функціонування ДСМД закріплені
постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про
затвердження Положення про державну систему моніторингу
довкілля».
Залежно від визначення об’єктів спостереження виділяють:
моніторинг забруднення вод, суші, моніторинг забруднення морів,
моніторинг забруднення ґрунтів, фоновий моніторинг.
Залежно від ступеня охоплення об’єктів природи моніторингом
його поділяють на комплексний (охоплює всі види забруднення на
окремому об’єкті або території) та індивідуальний (охоплює лише
окремі види забруднення).
Моніторинг навколишнього природного середовища в Україні
забезпечують спеціальні служби: метеорологічна, гідрологічна,
агрометеорологічна,
санітарно-гігієнічна,
епідеміологічна,
ветеринарна, земле- і лісовпорядна, захисту рослин, сейсмічна,
іоносферна, гравіметрична, магнітометрична та ін. Окремими
52

службами в галузі природокористування використовуються методи
спостереження за навколишнім середовищем, що дозволяють
отримати якісну інформацію в стислі строки. Найчастіше
використовуються спеціальні пости спостереження за навколишнім
природним середовищем.
Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання, відтворення та охорони
природних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони
природних ресурсів. Виконавчі органи сільських, селищних, міських
рад здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього
природного середовища [2].
Державному контролю підлягають: використання та охорона
земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря,
лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та
природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони України, природних територій та
об'єктів, що підлягають особливій охороні, стан навколишнього
природного середовища, а також дотримання заходів біологічної і
генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього
природного середовища при створенні, дослідженні та практичному
використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі.
Використані джерела:
1.Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] − Режим доступу :
//http://zakon.rada.gov.ua.
2.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України
від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. [Електронний ресурс]. − Режим
доступу : //http://zakon5.rada.gov.ua.
3.Про затвердження форми Податкової декларації екологічного
податку: наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р.
№ 715.
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу : //
http://search.ligazakon.ua.
4.Роз'яснення щодо показників форми N 1−екологічні витрати (річна)
державного статистичного спостереження «Витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі»,
роз'яснення Державної служби статистики України від 26.01.2015 р.
№ 17.4-12/2.
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кандидат економічних наук, доцент,
Житомирський національний
агроекологічний університет,
м. Житомир
СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
ЗЕЛЕНИМ БІЗНЕСОМ
Основою розвитку будь-якого регіону (країни, наднаціонального
утворення, структури глобального масштабу) є родина як одиниця
людського суспільства. Тому у відповідності до рівнів розвитку та сфер
діяльності механізм активізації суспільних процесів, в тому числі
підприємницької активності, базується на міцній родині, що є основою
здорової та сильної нації. Модель розвитку продовольчої безпеки
України розкривається в її національній ідеї – розвитку родових
помість та родових поселень. Основу ідеї складає безоплатне
виділення кожному бажаючому того громадянину країни 1 га землі в
безстрокове безоплатне використання без права продажу з правом
передачі у спадок. Ділянка землі розміром 1 га складає мінімально
можливу територію для організації самодостатнього середовища
існування, що оптимально підтримує всі процеси життєдіяльності
людини.
З 1991 року з мапи України зникло понад 600 населених пунктів
або 17 поселень щорічно. Стільки ж їх знаходиться в стані зняття. В
разі відновлення їх діяльності інвестиції населення в кожен населений
пункт, що нараховував 250 дворів (або близько 1000 мешканців)
протягом 10 років складе понад 75 млн. грн. (або 3 млн. євро) та
дозволить отримати продукції на суму понад 10 тис. грн. (400 євро) з
кожного гектара щорічно. Це повністю забезпечить родину, що на
ньому проживає екологічно чистими продуктами харчування та
факторами життєдіяльності, в тому числі енергетичними ресурсами за
умови розміщення не менше, ніж на 30 % території неплодових
насаджень.
Рух організації родових та екологічних поселень є характерним
не лише для України. Загальносвітова практика діяльності людини
свідчить про «зелену хвилю» повернення людей до життя на природі.
Сучасний етап становлення суспільства у напрямі забезпечення своєї
життєдіяльності та гармонізації відносин з навколишнім середовищем
розпочато з середини 90-х років ХХ століття через формування громад
з міських мешканців. Європейський досвід створення екологічних
поселень розпочато з середини 50-х років ХХ століття з руху хіпі та
систем екологічної освіти та виховання, які підтримують принципи
екологічної
безпеки
території,
здоровий
спосіб
життя
й
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самозабезпечення. Як наслідок, такі населені пункти стали базисом
продовольчої та економічної безпеки на локальному рівні. Такими є
поселення Тамера (Португалія), Ферма (США), Фукуяма (Японія),
фермерські господарства Зеппа Хольцера (Австрія), Біла Моллісона
(Австралія), Масанобу Фукуока (Японія), Джека Лотона (Латинська
Америка) та багато інших.
В Україні на різній стадії становлення розвиваються близько 100
екологічних та родових поселень, в яких проживає понад 2000 чоловік.
Поселенцями практикуються всі види суспільно-економічної діяльності,
відновлюються народні ремесла, звичаї та обряди, традиції та
національна історико-культурна спадщина. Збут продукції та послуг
поселенців здійснюється як через традиційні канали реалізації (прямі
продажі, інтернет-магазини, торгові точки, на місцевих ринках,
ярмарках, виставках, фестивалях, аукціонах та розпродажах тощо),
так і через відроджувану ними систему споживчої кооперації, коли
інструментом для визначення еквівалентності обміну може виступати
крім грошей жива та уречевлена праця. Мешканцями регулярно
організовуються толоки, що дозволяють спільно вирішувати питання
життєзабезпечення поселення.
Схема організації споживчого кооперативу на прикладі
агромістечка наведена на рисунку (РП – родове поселення). Невелике
за розміром утворення, головним чином, пропонується забезпечувати
трудовими ресурсами на основі вахтового методу (постійна частина
населення становить до 5 тис. чоловік). Оптимальна виробнича
структура може бути сформована наступними чином: 30 % − сфера
обслуговування (заклади культури та освіти, торгівлі, медицини,
транспорту, зв’язку, науки тощо), 20 % − виробнича сфера, 10 % −
високонаукоємкі технології та виробництва, 40 % – інші види
діяльності.
РП

РП

РП

РП

РП

РП

РП

РП

Агромістечко (чисельність населення до 5 тис.
чоловік), наявні житловий фонд, виробнича та
соціальна інфраструктура (дороги, газо-, водо-,
електро-, теплопостачання, садочки, школи,
заклади культури та охорони здоров’я тощо)

РП
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РП
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РП
РП
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Рис. Організаційна структура агромістечка [1].
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Основними працівниками містоутворюючого підприємства є
мешканці поселень прилеглих територій, що розташовані на відстані
до 100 км. Середня чисельність мешканців агромістечка не повинна
перевищувати 30 тис. осіб, що дозволить максимально задовольнити
виробничі та споживчі потреби території за одночасного не
перевищення
антропогенного
навантаження
на
навколишнє
середовище. Поселення чисельністю 250 дворів й кількістю жителів на
рівні 1000 осіб з часткою працездатного дорослого населення 20 %,
спроможне надати понад 200 працівників. 20 таких поселень в повній
мірі забезпечують потреби в робочій силі, враховуючи сезонність та
вахтовий метод роботи. Додатковими джерелами доходу стануть
екобудівництво, зокрема об’єктів інфраструктури, та ремісництво
(виробництво товарів суспільного споживання, в тому числі на
експорт), а в межах поселень – продукти органічного землеробства та
пермакультурного дизайну.
Використані джерела:
1.Smith J.R. Tree Crops: A Permanent Agriculture / J.R. Smith. – Island
Press, 1987.
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ДО ПИТАННЯ ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ
В ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
В умовах сталого розвитку однією з найгостріших проблем постає
питання забруднення навколишнього природного середовища.
Антропогенна діяльність людства спричиняє проблеми, пов'язані із
зміною клімату, зменшенням біорізноманіття та погіршення стану
здоров’я населення. Комплекс природоруйнуючих заходів призводить
до зростання економічних витрат на ліквідацію наслідків
нераціонального ведення господарства. Проте існує і низка
прихованих, неявних наслідків шкідливого впливу на навколишнє
середовище, зокрема, спостерігається зв'язок між вартістю
нерухомості та екологічними факторами. Ефективним механізмом
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підвищення екологічності будівлі є «зелене будівництво», яке
передбачає будівництво об'єктів з урахуванням екологічних і
соціально-економічних вимог, пов'язаних з охороною навколишнього
природного середовища. На відміну від інших об'єктів, «зелені»
будівлі, побудовані за зеленими стандартами, які передбачають
підвищення енергоефективності, зменшення споживання водних
ресурсів, використання екологічних будівельних матеріалів, що мають
мінімальний вплив на здоров'я людини і довкілля. Таким чином,
виникає необхідність у розробці методичних положень, які б
враховували екологічний фактор при визначення ціни нерухомого
майна.
Питанням оцінки нерухомого майна присвячені праці таких
вчених як О. Веклич, А. Грязнова, Н. Сментіна, М. Федотова, Л. Чубук
та інших. Існуючі методики ґрунтуються на визначених стандартах і
нормативах та передбачають фіксовані санкції у випадку їх
порушення. Зазначена практика полегшує процедуру розрахунків, але
через незалучення професійних оцінювачів в багатьох випадках
реальні виплати не відповідають обсягам забруднення. Зростаюче
навантаження на навколишнє природне середовище, збільшення
забруднення повітря та водойм, нехтування «зеленими зонами» міст
на користь забудов вимагає принципово нових підходів до оцінки
вартості нерухомості в Україні. При цьому доцільно скористуватися
міжнародним досвідом, де багато уваги приділено питанням впливу
екологічних чинників на вартість нерухомого майна. Екологічні фактори
в багатьох із існуючих методик оцінки виділені у окрему групу,
формують ринкову вартість об'єкта та мають однакову вагу із
соціальними та економічними факторами.
З урахуванням сучасних реалій розвитку української економіки
можливо застосовувати наступні методики розрахунку впливу
екологічного фактору на вартість нерухомого майна:
Витратний підхід: оцінюється сума витрат, пов'язаних із
ліквідацією негативних наслідків забруднення. До них відносяться
витрати на переоснащення підприємства, впровадження нових
технологій виробництва, очисних споруд, нейтралізація шкідливих
речовин, тощо.
Доходний підхід: проводиться порівняння грошових потоків
доходів та витрат та їх дисконтування. До негативних грошових потоків
відносять обов'язкові грошові платежі за забруднення, виплати по
екологічному страхуванню, виплати за забруднення території, тощо.
Порівняльний підхід: екологічні фактори розглядаються як
елементи порівняння та їх вплив визначається шляхом внесення
корегувань у ціни аналогічних об'єктів (приклад: наявність паркової
зони поряд з об'єктом нерухомості, сприятливий рельєф, особливості
клімату).
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У світі найбільш ефективним інструментом підвищення
екологічності будівель є «зелене будівництво». Воно передбачає
врахування екологічного фактору вже на етапі проектування
будівництва. Саме «зелені будинки» разом із забезпеченням більш
високої енергоефективності, передбачають зменшене споживання
ресурсів та антропогенного впливу на навколишнє природне
середовище. Отже, оцінку екологічності будівель варто проводити
шляхом врахування кількісних та якісних показників будівлі, які
характеризують рівень комфортності для людини, енергоефективності,
захисту навколишнього природного середовища тощо. Врахування або
неврахування екологічного фактору при оцінці вартості нерухомості
може здійснювати суттєвий вплив на ефективність використання
нерухомості. Аналіз ринку нерухомості провідних країн світу свідчить
про наявність стійкої тенденції проведення екологічної оцінки перед
укладанням договорів оренди чи купівлі − продажу майна. Наявність
екологічних проблем понижує вартість нерухомості і може виступати
фактором стримання розвитку іпотечного кредитування.
Система оцінки вартості нерухомості із врахуванням екологічного
фактору має базуватися на особливостях українського ринку та
містити показники, що мають найбільш вагомий вплив (табл.1).
Запропонована система оцінки може бути доповнена іншими блоками
показників із врахуванням місцевих особливостей. Для оцінки
декількох об'єктів та побудови рейтингу, доцільним є визначення
вагомості кожного із розділів. При цьому, найважливішим є
стимулювання при плануванні та будівництві впровадження
Таблиця 1.
Основні блоки показників системи оцінювання вартості нерухомого
майна із врахуванням екологічного фактору
№
з/п

Розділи

1

Кліматичні та
географічні
особливості
регіону

2

Архітектура
будівлі

Блоки

Показники

1. Рельєф місцевості;
2. Клімат.

Місцезнаходження,
наявність
розвиненої
інфраструктури, сприятливі
кліматичні умови, естетична
та екологічна привабливість
навколишнього
середовища.

1. Генеральний план;
2. Ландшафт;
3. Архітектурні рішення;
4. Планувальні рішення.

Планування
території,
доступність для різних груп
населення,
наявність
рекреаційних зон.
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3

4

Матеріали та
обладнання

1. Будівельні матеріали; Використання
екологічно
2. Технологія
безпечних матеріалів та
будівництва
технологій, будівництво за
стандартами LEED
та
BREAM.

Ресурсоефектив 1. Раціональне
ність
водокористування;
2.Енергоефективність

5 Рівень комфорту 1. Повітряний комфорт;
2. Тепловий комфорт;
3. Світловий комфорт;
4. Акустичний комфорт.
6

7

8

Поводження із
відходами

1. Збір відходів;
2. Утилізація відходів.

Використання 1. Вторинне
альтернативних використання ресурсів;
джерел енергії 2. Альтернативна
енергетика.
Інші критерії

1. Зелені рішення.

Збір та утилізація
запровадження
сортування
санітарна
території.

відходів,
системи
відходів,
обробка

Використання
альтернативних
видів
енергії (сонячна, вітрова).
Впровадження
інновацій,
«озеленення» будинків.

Джерело: Складено автором
інноваційних
екологічних
технологій
ресурсозбереження,
що
спрямовані на охорону навколишнього природного середовища.
Екологічно чисте будівництво в майбутньому сприятиме
зниженню витрат на експлуатацію будівель, зменшенню негативного
впливу на навколишнє природне середовище та підвищенню рівня
здоров’я населення.
Використані джерела:
1.Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учебник / С.В. Валдайцев. − М. :
Проспект, 2003. – 352 с.
2.Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах /
П.С. Єщенко, Л.П. Чубук // Фінанси України : Науково-теоретичний та
інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. −
2009. − N7. − С. 30-38.
3.Иванова Е.Н. Оценка недвижимости / Е.Н. Иванова. − М. : ЮНИТИ,
2007 – 276 с.
4.Історія економічних учень: підручник у 2 ч. / В.Д. Базилевич,
П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай [та ін.]; за ред.
59

В.Д. Базилевича. − [2-ге вид., випр.]. − К. :3нання, 2005. − 567 с.
5.Киселева Е.Г. Влияние экологического фактора на эффективность
использования недвижимости / Л.Г. Киселева // Дальневосточный
экономико-правовой
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[Електронний
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–
Режим
доступу:
http://www.economer.khv.ru/content/n074-5/91#top.
6.Кулумбетова Л.Г., Кожина Ж.М. Влияние экологических факторов на
оценку стоимости недвижимости / Кулумбетова Л.Г., Кожина Ж.М.
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу :
www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Economics/38559.doc.htm.
7.Оценка бизнеса / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова под ред.
А.Г. Грязновой. − М. : Финансы и статистика, 2002. – 496 с.
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ЕКОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ
Жодна тема в сучасному суспільстві не викликає таких протиріч,
як проблема соціальної відповідальності, в яку екологічні ініціативи
включені як обов’язкова та невід'ємна частина. Екологічна та
соціальна відповідальність стала вимогою часу, що пов’язано з
прискореними
процесами
глобалізації
та
Чорнобильською
катастрофою, яка створила на значній території України надзвичайно
небезпечну для життя та здоров’я людей і навколишнього природного
середовища радіаційну ситуацію. Тому, формування механізму
екологічної та соціальної відповідальності сільськогосподарських
підприємств в світлі глобалізаційного розвитку є об'єктивним процесом
сучасних соціально-економічних відносин. Глобалізація диктує
необхідність дотримання міжнародних стандартів поведінки та етичних
норм ведення бізнесу аграрниками.
Соціальна та екологічна відповідальність передбачає не тільки і
не стільки компенсацію нанесеного збитку навколишньому середовищу
завданого
господарською
діяльністю
сільськогосподарських
підприємств, а розуміння та мотиваційні дії щодо попередження
екологічного збитку. Це одне з найбільш дискусійних питань
неоднозначного співвідношення між екологічними та соціальними
завданнями, що посилюється ефектом соціально-екологічних ініціатив
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міжнародного бізнесу та завоювання підприємствами довгострокової
конкурентоздатності.
У 2015 році відбулася Конференція ООН з питань глобальної
боротьби зі зміною клімату на планеті. На конференції започатковано
механізм перегляду зобов’язань по скороченню викидів та підписано
міжнародну угоду з утримання потепління на рівні критичних 2°C. Це та
межа, від якої можуть розпочатися незворотні та катастрофічні зміни
клімату. Кіотський протокол вимагає від України не перевищувати
рівня викидів парникових газів 1990 р. тобто усунути прямий зв'язок
між економічним зростанням сільгоспвиробників та погіршенням стану
навколишнього природного середовища.
Цей документ включає такі три ринкові механізми міжнародного
співробітництва: чистого розвитку; спільного впровадження; торгівлі
квотами на викиди [1]. Впровадження перших двох механізмів
відкривають перспективи для впровадження механізму міжнародної
торгівлі квотами на викиди із залученням зелених інвестицій для
розвитку сільськогосподарських підприємств.
За даними Національного кадастру антропогенних викидів з
джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, частка сільського
господарства в сукупних викидах парникових газів склала у 2013 році –
9,2 %. До основних джерел викидів в аграрному секторі відносяться
кишкова ферментація тварин і сільськогосподарські ґрунти, відповідно,
33,7 % та 55,9 % від загальних викидів в секторі в 2013 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Сукупні викиди парникових газів прямої дії
в сільському господарстві України, млн т (в СО2-еквіваленті)
Джерело: побудовано автором за даними [2, c.10].
Викиди в цьому секторі порівняно з 1990 роком знизилися на
62,4 %, але порівняно з 2010 роком мають тенденцію до зростання на
12,3 %. Сільськогосподарські підприємства є основним джерелом
викидів метану, які скоротилися порівняно з 1990 роком в більш як у
чотири рази і склали в 2013 році 487,8 тис. тонн. Найбільшим
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забруднювачем сільськогосподарські підприємства вважаються за
викидами закису азоту – 76,3 % від загальної кількості викидів N2O у
2013 році [2, с. 5-9].
Сільськогосподарські підприємства є джерелом емісії парникових
газів і системою їх поглинання та зберігання. Надмірна кількість газів,
які утворюються у тому числі й в результаті діяльності
сільськогосподарських підприємств, утримують сонячне тепло у нижніх
шарах атмосфери внаслідок чого посилюється парниковий ефект.
Тому, з року в рік знижується величина чистого поглинання СО 2, за
аналізований період 1990-2013 рр. на 37,5 %, зі значенням в 2013 р.
(38,6 млн. тонн в СО2-екв.). Особливо критичними були 2008-2011 рр.,
тоді обсяг чистого поглинання складав від 16,1 до 11,4 млн. тонн в
СО2-еквіваленті при сукупних викидах 2008 р. – 426,1 та 2011 р. –
406,9 млн. тонн в СО2-екв.
Вважаємо, що основною причиною зниження викидів парникових
газів став економічний спад виробництва, що був спричинений аварією
на Чорнобильській атомній електростанції, розпадом Радянського
Союзу та реорганізацією аграрного сектора. В результаті чого
зменшилися площі під обробітком сільськогосподарських культур та
обсяги внесення добрив, скоротилося поголів’я худоби та змінилася
практика збирання, зберігання та поводження з гноєм.
Все це стало передумовою для зростання надлишку квот на
викиди парникових газів та можливостями їх продажу на міжнародному
ринку. Проте, така квота, як аргументують в міжнародних дискурсах
повинна бути блокована, оскільки створена не в результаті діяльності,
а за її відсутності. Посилення ролі екологічної та соціальної
відповідальності сільгосппідприємств сприятиме реалізації проектів з
управління продуктивністю тваринництва, поводження з відходами,
покращення структури сільськогосподарських культур та стане
потенційною вигодою в балансуванні кліматичної системи.
Використані джерела:
1.The Mechanisms under the Kyoto Protocol: Emissions Trading, the
Clean Development
Mechanism
and
Joint
Implementation.
[Electronic
resource].
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Access
mode :
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php
2.Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 19902013 гг. – К. : Министерство экологии и природных ресурсов
Украины, 2015. – 569 с.
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Мироненко Д.П.,
директор департамента
«Автоматизации и безопасность зданий»
ДП «Сименс Украина»,
г. Киев
ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО БИЗНЕСА
НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ЗДАНИЙ КОМПАНИИ «СИМЕНС»
Компания Siemens является мировым лидером в электронике и
электротехнике
в
сфере
промышленности,
энергетики
и
здравоохранения, а также предоставляет готовые решения для
инфраструктуры, в первую очередь для городов и городских районов.
На протяжении более 160 лет компания Siemens поддерживает
технические достижения, основанные на инновациях, качестве и
надежности. Сегодня компания Siemens является мировым лидером в
области технологий, направленных на защиту окружающей среды и
одной из крупнейших компаний с экологически чистым производством,
компанией, которая ведет зеленый бизнес. Энергоэффективность и
экологичность являются теми приоритетами, которые оказывают
влияние
на
все
сферы
бизнеса
компании.
Зеленые
и
энергосберегающие решения уже сегодня генерируют около трети
общего дохода концерна. «Сименс» и в дальнейшем планирует расти
в этом направлении.
Определение понятия «зеленого бизнеса» является ключевым
для признания компаний, которые заботятся об охране окружающей
среды. По сути, зеленый бизнес выбирает экологически
дружественную деятельность. Компании − представители зеленого
бизнеса − работают над тем, чтобы адаптировать свою политику и
принципы работы таким образом, чтобы выпускать продукцию без
вреда для окружающей среды. Они стараются организовать свое
производство и деятельность с наименьшим экологическим следом.
Для этого компании используют принцип триединства в производстве
(the triple bottom line), образуя модель из трех составляющих, которая
функционирует с трех сторон: люди, планета и прибыль. Иначе
говоря, принцип триединства в производстве учитывает не только
прибыльную сторону в оценке успешности компаний, но и принимает
во внимание социальные и экологические факторы, которые должны
ставиться выше денег. Это означает, что зеленый бизнес следует
принять во внимание нижеследующие экологические и социальные
стратегии:
водосбережение: на всех этапах производственного процесса и
процесса распределения продукции должны быть предприняты все
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усилия по уменьшению использования воды. Также, компании должны
стремиться производить продукцию, производственный цикл которой
потребует наименьший расход воды;
энергосбережение: представители зеленого бизнеса, которые
включают энергосбережение в свои долгосрочные планы, не только
сэкономят свои средства, но и защитят себя от риска повышения
расходов за потребление энергии. С одной стороны производители
сэкономят на энергосбережении на производственной территории, с
другой стороны, влияют на производство продукции с наименьшим
расходом энергии.
сокращение ТБО (твердые бытовые отходы) и переработка: с
самого начала производственного процесса до конечного результата
количество производимых отходов должно быть строго ограничено;
предупреждение
загрязнения:
уменьшение
количества
токсичных веществ в продукции и смягчение токсинов в конце
производственного процесса, тем самым стремясь создавать
нетоксичную продукцию.
Повышение энергоэффективности является одним из основных
факторов устойчивого развития во всем мире. Компания Siemens
делает ключевой вклад для всей энергетической цепочки −
предлагает все, от систем для производства энергии, производства
электроэнергии в высокоэффективных парогазовых установках и
ветропарках до технологий электропередачи, систем распределения
электроэнергии и энергосберегающих решения для потребителей в
промышленности, городах и транспортной области. Ориентированные
на будущее решения и продукты компании также включают
интеллектуальное управление потоками энергии с помощью
интеллектуальных
сетей
и
систем
для
повышения
энергоэффективности зданий.
Сегодня около 40 % мирового потребления энергии от
первичных источников приходится на долю зданий − и в дальнейшем
прогнозируется устойчивый рост данного вида энергопотребления.
Все здания: жилые и нежилые потребляют энергии больше, чем вся
промышленность и транспорт. Эта энергия используется для
отопления, горячего водоснабжения, охлаждения, вентиляции,
освещения и других целей. Однако существуют технологии,
позволяющие значительно увеличить энергоэффективность зданий
без ухудшения комфорта в помещениях.
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» имеет
специальные решения для оснащения систем жизнеобеспечения
зданий энергосберегающей автоматикой. Эти решения отвечают
современным мировым стандартам и позволяют снизить потребление
тепла и электричества, улучшить комфортные условия в помещениях
и снизить негативное влияние на окружающую среду. В течение
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многих лет компания «Сименс» активно занимается защитой
окружающей среды и повышением эффективности использования
энергоресурсов
в
зданиях.
Сегодня
использование
энергоэффективных функций систем автоматизации зданий позволяет
сэкономить ощутимый процент энергии без снижения уровня
комфорта.
Наиболее эффективный (хотя и дорогостоящий) вариант энергомодернизации зданий − инсталляция системы управления всеми
процессами (т.е. «умный дом»). «Умный дом» − это жилая
недвижимость
(частный
дом,
коттедж,
квартира),
которая
«интеллектуально» приспособлена к индивидуальным особенностям
жильцов с помощью установленной в ней автоматизированной
системы управления инженерными системами жизнеобеспечения. При
этом основная задача такой системы сводится к обеспечению
жильцам комфортных условий благодаря мониторингу и регулированию энергоемких процессов, происходящих в доме. Попутно все
эти процессы оптимизируются, что приводит к значительной экономии
энергоресурсов. Согласно статистическим данным, в технологически
развитых странах использование таких интеллектуальных систем
позволяет сократить эксплуатационные расходы в доме на 30 %,
оплату за потребленную тепловую энергию − на 50 %, расход
электроэнергии − на 30 %, воды − более чем на 40 %. Срок
окупаемости систем автоматизации зданий составляет 2-3 года при
максимальной экономии энергии без снижения уровня комфорта в
обслуживаемых помещениях.
Несколько лет назад Европейская Комиссия отметила
подразделение Building Technologies компании Siemens ежегодной
наградой за выдающийся вклад в выполнение «Green Building
Program» («Программа Зелёное Здание»). Green Building Program –
это программа инициирована Европейской Комиссией в 2005 году. Её
цель − привлечение внимания владельцев нежилых зданий к
энергоэффективности и общественное признание тех из них, кто готов
принять существенные меры по сокращению энергопотребления. Тем
самым была отдана дань уважения и признания нашей компании за её
усилия в помощи многочисленным заказчикам в европейских странах,
направленные на улучшение ситуации с энергопотреблением в
нежилых зданиях.
Использованная литература:
1.[Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.siemens.com/
2.[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу :
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/
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Файзиева Ш.Ш.,
доцент,
Юлдошева Ш.А.,
ассистент,
кафедра «Экономика»,
Каршинский инженерно-экономический институт,
г. Карши, Узбекистан
ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов на
расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам
социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим
приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год,
отметил: «… проводимая нами работа по улучшению делового
климата находит свое позитивное отражение в рейтингах деловой
среды международных экономических организаций. В октябре
прошлого года Всемирный банк опубликовал рейтинг «Ведение
бизнеса», где Узбекистан всего за один год поднялся на 16 пунктов и
занял 87-е место. Особо следует отметить, что по таким критериям,
как «поддержка нового бизнеса», Узбекистан в настоящее время
занимает 42-е место в мире, по обеспечению исполнения
заключенных договоров – 32-е, по эффективности системы
банкротства экономически несостоятельных предприятий – 75-е
место. По индикатору «предоставление кредитов субъектам малого
бизнеса» Узбекистан за последние три года поднялся со 154-го до 42го места, улучшив только за прошлый год свой рейтинг на
63 позиции».
Предприятия малого бизнеса имеют множество отличительных
особенностей
по
сравнению
с
крупными
субъектами
предпринимательства и обладают значительными возможностями,
для реализации которых в рыночной экономике создаются
благоприятные
условия.
Самостоятельность,
независимость,
технологическая обособленность, мобильность в управлении и
принятии решений, приспособляемость к меняющимся ситуациям
позволяют организовать деятельность таким образом, чтобы получить
наибольшую выгоду там, где не могут это сделать крупные
предприятия.
Из множества особенностей, отличающих малое производство от
крупного, отметим наиболее существенные:
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малые
предприятия
обладают
способностью
быстро
реагировать на конъюнктуру рынка, придавая рыночной экономике
необходимую мобильность. Они могут за короткое время изменить
ассортимент выпускаемой продукции, улучшить качество ее с учетом
спроса и предпочтениями потребителей. Они гибко реагируют на
изменение доходов населения, устанавливая соответствующие цены
на товары и услуги. Небольшие предприятия способны наиболее
полно, качественно и своевременно удовлетворить сезонные
колебания потребностей людей, например, наилучшим образом
организовать отдых в зимний или летний периоды, обеспечивая
соответствующий уровень сервисного обслуживания. Малый бизнес,
как показывает опыт большинства стран, мобильнее, активнее,
наиболее подготовлен к рискованным проектам, особенно в
непредсказуемой экономике переходного периода;
важное отличие малых фирм от крупных − это их
непосредственная взаимосвязь с потребителями, что позволяет
учитывать запросы клиентов, формировать постоянный их состав и
привлекать новых;
как правило, малые предприятия имеют узкую специализацию −
определенный
сегмент
рынка
товаров
и
услуг.
На
специализированных производствах работники, выполняя постоянно
одни и те же операции, приобретают навыки и опыт, что является
важнейшим фактором роста производительности труда, повышения
качества продукции, снижения материальных и трудовых затрат, а
следовательно, и цены товаров и услуг;
в малом бизнесе есть возможность начать собственное дело с
относительно небольшим стартовым капиталом и в дальнейшем
постоянно его наращивать. Небольшую фирму можно создать в
короткие сроки и быстро наладить производство, тогда как на
создание крупного предприятия уходят месяцы и годы. Это
обстоятельство, при прочих благоприятных условиях, способствует
ускоренному развитию сферы
малого предпринимательства,
формирует условия для созидательной реализации индивидуальной
рыночной инициативы;
предприниматель малого предприятия в большой степени, чем
кто-либо ощущает чувство хозяина. Он полностью свободен и
самостоятелен, соединяет в одном лице функции владельца,
менеджера, финансиста, бизнесмена. В этом заключается
дополнительный стимул для плодотворного, заинтересованного труда,
цель которого − достижение материального и морального успеха.
Предпринимателю
предоставляется
возможность
работать
инициативно, упорно и творчески. Немаловажно и то, что в малом
бизнесе создается высокая степень централизации и персонализации
управления. Руководитель-собственник сосредотачивает в своих
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руках финансовые, экономические, социальные функции и
полномочия, что ставит предприятие в зависимость от его деловых и
личных качеств;
малые
предприятия
проявляют
способность
быстро
приспосабливаться к местным условиям, обычаям, традициям. Это
качество обеспечивает малому бизнесу широкое поле деятельности в
сфере производства товаров и оказания услуг, к которым традиционно
привыкло местное население. Поэтому, малые предприятия широко
распространены
в
ремесленно-кустарном
и
художественнодекоративном производствах, в изготовлении домашнего и
сельскохозяйственного инвентаря,
производстве строительных
материалов и детских игрушек, в выпуске продовольственных товаров
национального характера. Казалось бы, что эта сфера занимает
небольшую долю в экономике, но она играет важную роль в поднятии
престижа республики среди других стран.
по сравнению с крупным производством малые предприятия
имеют низкие расходы на свое содержание, обслуживание и
управление.
Для
них
характерна
быстрая
окупаемость
капиталовложений, ускоренная оборачиваемость средств. Все это
дает возможность хозяйствовать экономно, добиваться прибыльности,
накапливать средства на дальнейшее развитие. Кроме того малые
предприятия в большей степени приспособлены к условиям кризисных
ситуаций, чем крупные;
следует отметить и такую особенность малых фирм, как
налаживание организации труда на принципах разделения труда,
широкой взаимозаменяемости работников, доверительных отношений
между ними. Малые масштабы производства позволяют создать
благоприятный психологический климат в коллективе, значительно
сократить
текучесть
кадров,
построить
отношения
между
руководителями и подчиненными на демократических началах,
наладить атмосферу инициативной, творческой и в то же время
высоко ответственной деятельности каждого члена коллектива [1].
Таковы преимущества малых предприятий перед крупными,
которые
при
правильном
использовании
в
хозяйственной
деятельности обеспечивают достижение устойчивой и прибыльной
работы. Но не стоит забывать, что эти возможности сами собой не
реализуются, и для процветания малого бизнеса и частного
предпринимательства необходимо своевременно решать все
возникающие проблемные вопросы.
Использованная литература:
1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном
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итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы
на 2016 г. [Электронний ресурс]. − Режим доступа: http://www.pressservice.uz/ru/news/report/.
Хасанова Ю.М.,
старший преподаватель,
Рузиев З.И.,
доцент,
Каршинский инженерно-экономический институт,
г. Карши, Узбекистан
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ
За годы независимого развития в нашей стране создана прочная
законодательная
база,
закрепляющая
приоритет
частной
собственности − основы рыночной экономики, сформирован
благоприятный деловой и инвестиционный климат, обеспечены
надежные гарантии ускоренного развития малого бизнеса и частного
предпринимательства.
Основными факторами повышения конкурентоспособности
экономики
регионов
стали
модернизация
производственных
мощностей, внедрение современных технологий, на основе которых
наращивается производство экспортоориентированной продукции.
Примечательно, что в увеличение общего объёма экспорта весомый
вклад
вносят
субъекты
малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства.
Нужно отметить положительные сдвиги в развитии малого
бизнеса и частного предпринимательства, произошедшие за
последние годы. В дальнейшем это развитие будет приоритетной
задачей выполнения экономических реформ.
Стабилизация экономического роста и решение социальных
проблем позволили добиться высоких показателей развития малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства.
Основная
цель
производимых товаров и предлагаемых услуг со стороны малого
бизнеса и частного предпринимательства − это создание
конкурентоспособной
продукции.
Исходя
из
всего
вышеперечисленного, можно сделать такие выводы:
1.Появился новый класс собственников и расширился спектр
оказываемых услуг, многие отрасли национальной экономики
Узбекистана приватизированы.
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2.В нашей стране в виду проводимых экономических реформ
уделяется большое внимание задачам развития малого бизнеса и
частного предпринимательства. На сегодняшний день в Республике
Узбекистан созданы все элементы стабильных рыночных отношений.
Кроме этого создана стабильная рыночная инфраструктура
(коммерческие банки, инвестиционные фонды, биржи и др.). Это
говорит о создании в стране стабильного рыночного механизма.
3.Проводимые
реформы
способствуют
качественным
изменениям в экономике и повышению показателей занятости,
созданию новых рабочих мест, повышению экономического роста
малого бизнеса и мероприятий, направленных на обеспечение
благоприятной деловой среды.
4.Достигнуты стабильные и устойчиво высокие темпы роста
экономики, обеспечена макроэкономическая сбалансированность.
Разработан и осуществлен комплекс мер, направленных на:
продолжение реализации начатых системных демократических
реформ, глубоких структурных преобразований, прежде всего в
промышленности и сельском хозяйстве;
обеспечение макроэкономической сбалансированности;
опережающее развитие и защиту интересов частной
собственности, предпринимательства и малого бизнеса;
ускоренное развитие социальной сферы;
дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения.
5.Устойчиво высокие темпы роста экономики и сферы услуг
создали прочную основу для дальнейшего роста доходов населения,
повышения уровня и качества жизни людей.
6.Определены важнейшие задачи по кардинальному повышению
конкурентоспособности экономики, усилению поддержки предприятийэкспортеров, всестороннему стимулированию участия в экспорте
субъектов малого бизнеса.
7.Сделан упор на необходимость задействования всех
имеющихся резервов и возможностей для безусловного достижения
определенных прогнозных показателей экономического и социального
развития, инвестирования и ввода объектов, а также непрерывного
технологического обновления производства, сбалансированного и
комплексного развития территорий и отраслей экономики.
8.Необходимо
выделить
субсидии
для
экспорта
высокотехнологичных
товаров,
обеспечивающих
деятельность
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства; снизить
процент
таможенных
выплат
за
импорт
современного
высокотехнологичного оборудования; упростить учёт по экспортным
операциям и регистрацию внешнеторговых договоров в банках.
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9.В
условиях
свободной
экономики
действует
закон
эффективности, а он, в первую очередь, связан с законом
перераспределения доходов.
10.Для повышения производства конкурентоспособных товаров
намечено дальнейшее кредитование субъектов малого бизнеса и
частного предпринимательства. Использование международных
стандартов
позволит
вывести
отечественное
производство
определенный уровень, стабилизирует экономический рост, пополнит
потребительский рынок качественными товарами и услугами, создаст
новые рабочие места.
11.Необходимо уделить должное внимание развитию отраслей
базового предпринимательства, а именно промышленности и
сельскому хозяйству. Это создаст условия для повышения уровня
жизни населения и созданию новых рабочих мест.
12.Необходимо разработать региональные производственные
программы развития области, что создаст благоприятные условия для
экономической деятельности субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства.
13. С целью повышения уровня знаний предпринимателей
необходимо проводить встречи, учебные семинары, организовывать
курсы повышения квалификации, на которых объяснять им о
возможности долгосрочной аренды неиспользованных земельных
площадей и о расширении базы малого бизнеса и частного
предпринимательства
посредством
продажи
имущества
обанкротившихся предприятий.
14.Необходимо
реформировать
процесс
регистрации
предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства.
15.Для
увеличения
производства
конкурентоспособной
продукции необходимо решить проблему конвертации валюты и
стимулировать создание совместных предприятий на основе
привлечения иностранного капитала в Республику.
Существуют такие проблемы предприятий малого бизнеса и
частного предпринимательства в использовании своих стратегических
задач:
деление внешнего рынка на сегменты в процессе продажи
собственных товаров;
изучение существующих конкурентов на потребительском
рынке;
создание сети специальных магазинов и торговых домов,
предназначенных для продажи товаров;
страхование товаров, предназначенных для продажи;
проведение рекламы товаров предприятий на внешних
ярмарках.
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Кроме вышесказанного, для того, чтобы реализовать выбранную
стратегию, нужно обратить внимание на следующее:
по стратегии ассортимента товаров: производить новые виды
товаров, установить контроль за внешним видом и качеством
производимой продукции;
по стратегии производства: установить строгие стандарты для
товаров, учитывая технологии их производства; направить часть
прибыли на инновации, привлечь хороших дизайнеров;
по стратегии продажи товаров: укрепить имидж предприятия на
производстве; открыть в других областях и странах свои торговые
дома; установить приемлемые цены для повышения числа
покупателей;
принимать
активное
участие
в
различных
международных
выставках
для
ознакомления
зарубежных
покупателей образцами отечественной продукции; проводить
активную рекламную кампанию в средствах массовой информации;
стратегия по созданию и выбору персонала: установить
высокий
уровень
заработной
платы;
привлечь
высококвалифицированных специалистов;
стратегия в социальной сфере: ввести страхование работников
от различных производственных травм; создание условий для
хорошего отдыха работников предприятия; обеспечить качественное
медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей; за счет
прибыли компании, развить спорт, расширить спектр социальных
услуг. По нашему мнению, организация выпуска качественной и
конкурентоспособной продукции, повышение эффективности работы
предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства будет
способствовать успешному экономическому развитию Узбекистана.
Муродова Н.У.,
старший преподаватель,
кафедра «Менеджмент производства»,
Хайдаров Б.И.,
студент,
Каршинский инженерно-экономический институт,
г. Карши, Узбекистан
ПРОЦЕССЫ И УЧАСТНИКИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов на
расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам
социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим
приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год,
отметил: «Наша главная цель – несмотря на трудности, решительно
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идти вперед, последовательно продолжая осуществляемые реформы,
структурные преобразования в экономике, создавая еще более
широкие возможности для развития частной собственности,
предпринимательства и малого бизнеса».
В рыночной экономике осуществляется множество процессов и
операций, в них участвуют различные профессионалы и специалисты:
банкиры,
финансисты,
дилеры,
логисты,
дистрибьюторы,
руководители различных рангов и многие другие. Но все эти процессы
и участники рыночной экономики можно объединить в три большие
группы: предпринимательство и предприниматель, бизнес и
бизнесмен, менеджмент и менеджер.
Далее рассмотрим основные характерные черты процессов и
участников рыночной экономики:
Предпринимательство − это процесс создания чего-либо нового,
обладающего ценностью для общества, приносящего доход, личное
удовлетворение достигнутым результатом и общественное признание.
Бизнес − это система ведения коммерческого дела, работа по
выпуску продукции и оказанию услуг, необходимых людям, процесс по
осуществлению оборота капитала для увеличения дохода.
Менеджмент − это система управления на основе совокупности
принципов, методов и форм управления, разработанных и
применяемых для повышения эффективности и прибыли.
Предприниматель − новатор, первопроходец, начинающий
новый бизнес, создатель нового товара, новой услуги для
удовлетворения общества. Цель – добиться успеха в создании и
развитии собственного дела, проявить свои творческие способности.
Бизнесмен − владелец капитала, собственник, стремящийся
увеличить богатство, осуществляющий коммерческое дело, не
занимает определённую должность в организации. Цель –
разбогатеть, сколотить капитал.
Менеджер − профессиональный управляющий, руководитель, не
владеющий капиталом, наёмный работник, занимает постоянную
должность, организатор хозяйственных успехов. Цель – повысить
эффективность, увеличить прибыль.
В
теории
и
практической
деятельности
зачастую
отождествляются понятия «предпринимательство» и «бизнес»,
«предприниматель» и «бизнесмен». Эти понятия считаются
синонимами, между ними не делается никакой разницы. Но как видно
из выше приведенных основных характерных черт процессов и
участников рыночной экономики, разница между ними довольно
значительная. Предпринимательство – это высшая ступень бизнеса.
Главная характеристика предпринимателя – это насущная
потребность постоянно начинать что-то новое, то есть новаторство.
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Настоящих предпринимателей надо отличать от коммерсантов,
перекупщиков, посредников, традиционных торговцев.
Предпринимательство это не только профессия, но и призвание,
даже свойство души или врожденная склонность, это ещё и особый
образ
мыслей,
поведения,
стиль,
особая
культура.
Для
предпринимателя характерны три главных источника мотивации:
желание получить больший контроль над своим собственным
будущим; надежда в гораздо большей мере объединить в одно целое
работу и личную жизнь; желание распространить свой собственный
стиль и образ жизни на сферу деловой активности. Конечно,
вознаграждение за труды и рост личного состояния также
присутствуют в системе стимулов, но деньги и богатства не являются
главным мотивирующим фактором предпринимателя.
Естественно, нельзя умалять и роль бизнеса, который в
переводе с английского означает «дело», «коммерция», «работа».
Бизнес – это система производства для удовлетворения потребностей
и желаний общества. Бизнес это упорная, повседневная и полезная
работа. Для успешной деятельности бизнесмену также необходимы
многие качества: компетентность в своей специальности, знание
основ экономики, права, психологии, компьютерной техники,
иностранных языков и т.д.
Особое место в рыночной экономике занимают менеджерыпрофессионалы-управленцы, прошедшие специальную подготовку,
обладающие
искусством
управления
интеллектуальными,
финансовыми, материальными ресурсами в целях наиболее
эффективной производственной деятельности.
Каждый из трёх участников рыночной экономики занимает свое
особое место: предприниматель стремится к нововведениям,
бизнесмен желает стать профессиональным исполнителем – техником
своей работы, менеджер создаёт порядок системе. Как правило,
владелец небольшого предприятия сочетает в одном лице и
предпринимателя, и менеджера, и бизнесмена. Типичный бизнесмен,
как определяют американские исследователи, состоит на 10 % из
предпринимателя, 20 % − из менеджера, на 70 % − из техника, то есть
специалиста своего дела.
Однако в реальной рыночной экономике разница между ними
стирается и поэтому в литературных источниках и реальной практике
понятия «предприниматель» и «бизнесмен» применяются как
идентичные. В одних случаях говорится предприниматель, а в других
бизнесмен и не проводится между ними различие. Делается это
потому, что цели и сущность их деятельности во многом совпадают.
Использованная литература:
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
Известно, что Казахстан поставил высокие цели по
национальному развитию, которое предполагает к 2050 году
вхождение страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира с
современной и диверсифицированной экономикой. Сегодня в
Казахстане успешно реализуется государственная политика по
увеличению
доли
альтернативной
энергетики
и
снижения
энергоемкости страны посредством создания эффективной модели
зеленой экономики. Доказательством тому является утвержденная
главой государства Н. Назарбаевым в 2013 году Концепция по
переходу Казахстана к зеленой экономике [1], инициирование
Казахстаном на 66-й сессии ГА ООН Программы партнерства
«Зеленый мост» [2], создание научно-образовательного центра
«Зеленая Академия», образование Совета по переходу к зеленой
экономике при Президенте Республики Казахстан, так как именно
Казахстан из всех бывших республик СССР в наибольшей степени
столкнулся с тяжелейшими экологическими последствиями советской
эпохи: Семипалатинский полигон, Арал, вредные выбросы от
нескольких технологических производств и т.д. Глубокое осознание
значимости этих актуальных проблем предопределяет активную
позицию Казахстана в его стремлении стать лидером данного
объективного глобального процесса [3].
Одним из основных направлений перехода к зеленой экономике
является предпринимательский аспект, то есть развитие зеленого
бизнеса. В свою очередь, развитие зеленого бизнеса способствует
уменьшению потребления природного капитала и увеличению
эффективности его использования. В этой связи очень важно
понимание преимуществ и роли зеленой экономики как со стороны
крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса.
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В целом зеленый бизнес выбирает экологически дружественную
деятельность. Так, в целях развития зеленого бизнеса и
формирования положительного общественного мнения о зеленых
технологиях в Казахстане проводятся различные мероприятия,
инициируемые не только государственными органами, но и
общественными организациями (экологическое партнерство).
Например, в целях выявления компаний малого и среднего
бизнеса, которые используют экологически дружественный подход в
своих бизнес практиках и процессах ежегодно проводится конкурс
«Экологически дружественный бизнес»; в целях стимулирования
профессионального интереса частных компаний и инвесторов в
области зеленых технологий и инноваций, а также освещения
деятельности, опыта и результатов успешных и показательных
зеленых проектов, наилучших практик, методов, технологий на
национальном уровне проводится Виртуальный конкурс по зеленым
технологиям и инновациям; в целях обучения женщин основам
зеленого бизнеса реализуется проект по поддержке безработных
женщин в Казахстане (обучено более 1500 женщин); реализуется
проект «Реестр зеленых предпринимателей Казахстана «Green
Business» и т.д.
Необходимо отметить, что главными стратегиями зеленой
экономики, в том числе зеленого бизнеса являются водные ресурсы;
энергетика; зеленый офис; транспорт; органическое сельское
хозяйство;
утилизация
и
переработка
отходов;
жилищнокоммунальное хозяйство и зеленое строительство. Подобные
экологические проекты реализуются такими предприятиями, как: ТОО
«Хлебобараночный комбинат «Аксай», ТОО «Ecodos Engineering»;
ТОО «Сантехпром»; ТОО «Алматинский вентиляторный завод»; ТОО
«Грундфос Казахстан»; ТОО «Smart Rubber»; Корпорация «ТБОЭнергия»; ТОО «Балхаш-НУР»; ТОО «Рыбпром»; ТОО «Корпорация
«Байтерек»; ТОО «ЭкоTaxi»; ТОО «Eco-Park» и т.д.
В сфере зеленого бизнеса вместе с положительными моментами
существуют и проблемы его развития: неготовность потребителей
покупать
экологические
товары;
слабо
развитая
система
мотивационных
механизмов
стимулирования
расширения
деятельности
и
достижений
компаний
при
регулировании
природопользования; низкий экологический имидж предприятий все
чаще становится барьером выхода их продукции на внешний рынок;
отсутствие национальных зеленых стандартов, немногочисленность
собственных разработок в области энергосбережения и других
аспектов экологического строительства. Одним из главных
препятствий в развитии зеленого строительства считается высокая
конечная стоимость жилья или офиса.
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Несмотря на перечисленные проблемы, в стране имеется
огромный потенциал для развития зеленого бизнеса.
В заключении можно сказать, что проведение выставки «Экспо2017» – это новые возможности для национального бизнеса, в связи с
чем в настоящее время в Казахстане формируется рынок с зелеными
предпринимателями, у которых имеется достаточное количество
предложений в виде услуг и товаров, включающие в себя различные
технологии, оборудования и технические решения.
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ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Предприятия малого бизнеса играют огромную роль как в
развитии экономики страны в целом, так и в решении социальных
проблем общества. Опыт развитых стран мира показывает, что
именно эти предприятия являются фундаментом национальной
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экономики. Именно от них в решающей мере зависят темпы прироста
валового внутреннего продукта (ВВП), уровень благосостояния
населения. Так, в Великобритании, Германии, Италии, Франции, США
и Японии на тысячу жителей приходится от 35 до 74 малых
предприятий, из общей численности работающих на их долю
приходится от 46 до 78 %. Доля малого бизнеса в валовом
внутреннем продукте составляет от 50 до 67 %.
Таким образом, в рыночно ориентированных странах малый
бизнес является основой экономики и обеспечивает занятость
значительному количеству работников. О предпринимательском
климате страны, в первую очередь, судят по состоянию дел в сфере
малого бизнеса, так как он играет ключевую роль и является
барометром здоровья экономики.
Развитие малого бизнеса особенно актуально в условиях
Узбекистана, о чем подробно сказал Президент И.А. Каримов в
выступлении на заседании Кабинета Министров: «Хотел бы отметить,
что благодаря принимаемым мерам доля малого бизнеса и частного
предпринимательства в валовом внутреннем продукте возросла с 31
процента в 2000 году до 56,7 процента в настоящее время, или в
1,8 раза. В этой сфере сегодня производится треть всей
промышленной и 98 процентов сельскохозяйственной продукции. В
ней трудится более 77 процентов всего занятого населения».
Другая особенность заключается в демографической ситуации,
сложившейся в стране. Во-первых, это высокий прирост трудовых
ресурсов, составляющий ежегодно 200-230 тысяч человек. Во-вторых,
большая часть населения (около 60 %) проживает в сельской
местности. Значит, надо создавать здесь большое количество малых
и средних предприятий, в первую очередь, для переработки
сельскохозяйственной продукции.
Потенциальные возможности для этого имеются значительные.
Так, например, из выращенного урожая перерабатывается 10 %
овощей, 15 % бахчевых, 25 % мяса, 5 % молока, 25 % хлопка-сырца, а
ведь переработка последнего в готовые изделия дает в 6-7 раз
больше доходов.
Все эти факты убедительно свидетельствуют о необходимости
ускоренного развития малого бизнеса в республике. В пользу малых
предприятий свидетельствуют и огромные преимущества, которыми
обладают малые предприятия, а также их роль и значение в решении
экономических и социальных проблем страны и общества.
С 1 января текущего года Единые центры по оказанию
государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу
«одно окно» начали функционировать во всех регионах республики.
Также внедрен абсолютно новый механизм подключения субъектов
предпринимательства
к
инженерно-коммуникационным
сетям,
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предусматривающий передачу территориальным предприятиям
эксплуатационных организаций полномочий по осуществлению всех
процедур на условиях «под ключ» – начиная от получения технических
условий до подключения к инженерно-коммуникационным сетям.
Благодаря внедрению электронных форм взаимоотношений
между
государственными
органами
и
субъектами
предпринимательства в 2015 году 42,8 тысячи субъектов
предпринимательства зарегистрированы через сеть Интернет на
Едином портале интерактивных государственных услуг, который
обеспечивает доступ к 260 различным видам интерактивных услуг.
Если в 2013-2014 годах предпринимателям и гражданам было оказано
чуть более 102 тысяч услуг, то только за 2015 год их количество
превысило 420 тысяч.
Началу любого дела, особенно предпринимательского, должна
предшествовать мотивация, то есть внутреннее устремление,
побуждающее человека рисковать своими средствами ради
достижения определенных целей: например, экономических –
получение
доходов,
либо
социально-психологических –
удовлетворение личных амбиций.
Прежде чем начинать действовать, необходимо ответить на
такие существенные вопросы:
что нового я могу предложить?
как сделать оказываемые мною услуги или производимые
товары более ценными для потребителей?
как повысить рациональность того или иного процесса,
операции, методики?
за что люди стали бы платить деньги, если бы им это
предложили?
как я смог бы зарабатывать на жизнь, делая то, что доставляет
мне удовольствие, дает простор творчеству и фантазии и никогда не
надоедает?
в каком направлении нужно вести поиск, чтобы стать новатором
в своей сфере деятельности, найти решение, кардинально
отличающееся от тех, которыми руководствуются коллеги и
конкуренты?
достаточно ли у меня сил – физических или эмоциональных?
достаточно ли у меня средств для того, чтобы начать дело, и
есть ли возможность привлечь дополнительные ресурсы, чем могут
мне помочь родственники и друзья?
Ответы на все эти вопросы должны быть продуманы, оценены
собственные возможности, силы и ресурсы поэтапно в процессе
подготовки и функционирования предпринимательского дела.
Использованная литература:
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ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
В результате проведения экономических реформ во всех сферах
экономики Республики Узбекистан особое внимание уделено
развитию малого бизнеса и частного предпринимательства.
Эффективное проведение таких реформ является предпосылкой
устойчивого социально-экономического развития общества и
способствует повышению качества жизни населения, ускорению
рыночных
преобразований,
поддержке
конкурентной
среды,
увеличению насыщенности рынка товарами и услугами, а также
обеспечивает укрепление рыночных отношений и является гарантом
социальной стабильности.
В рамках реализации Программы мер по обеспечению надежной
защиты малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию
преград для их ускоренного развития осуществлена работа по
практическому внедрению законодательных норм и процедур,
предусматривающих
усиление
прав
и
гарантий
субъектов
предпринимательства, расширение механизмов поддержки развития
малого бизнеса.
Важнейшим документом в реализации указанной программы
стал Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной
защиты частной собственности, субъектов предпринимательства,
снятие преград для их ускоренного развития». Закон содержит
изменения и дополнения в более чем 40 законодательных актов,
затрагивающих практически все аспекты деятельности субъектов
предпринимательства.
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Малый бизнес и частное предпринимательство имеют множество
отличительных
особенностей
от
крупных
субъектов
предпринимательства и обладают значительными возможностями,
для реализации которых в рыночной экономике создаются
благоприятные условия. Создание благоприятных условий для
развития малого бизнеса и частного предпринимательства является
одной из актуальных проблем сегодняшнего дня.
Самостоятельность,
независимость,
технологическая
обособленность, мобильность в управлении и принятии решений,
приспособляемость
к
меняющимся
ситуациям
позволяют
организовать деятельность таким образом, чтобы получить
наибольшую выгоду там, где это невозможно сделать крупным
предприятиям.
Социальная
значимость
малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства
определяется
массовостью
группы
собственников, общая численность которых является одной из
наиболее качественных характеристик экономики страны.
Именно эта группа обслуживает основную массу потребителей,
производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро
изменяющимися требованиями рынка. Развитие малого бизнеса и
частного
предпринимательства
в
Узбекистане
способствует
постепенному
созданию
широкого
слоя
собственников,
самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и
достойный
уровень
жизни,
является
основой
социальноэкономических реформ.
Свидетельством прогрессивных изменений структуры нашей
экономики является все возрастающая в ней роль малого бизнеса и
частного предпринимательства. На долю малого бизнеса в настоящее
время приходится 23 процента всего объёма производимой
промышленной продукции, практически весь объём рыночных услуг,
18 процентов экспорта продукции, 75 процентов всех занятых в
отраслях экономики.
Несмотря на свои малые формы, этот бизнес играет все
большую роль в устойчивом развитии экономики страны, решении
проблем трудовой занятости и росте благосостояния нашего народа.
Если в 2003 году на долю малого бизнеса и частного
предпринимательства приходилось свыше 35 % ВВП страны, то на
сегодняшний день он составляет 56 % ВВП страны.
Существенная роль малого бизнеса и предпринимательства в
экономике Узбекистана определяется тем, что в этом секторе
экономики действует подавляющее большинство предприятий. Сектор
малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды
продукции и экономические ниши, развивается в отраслях,
непривлекательных для крупного бизнеса.
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Важнейшими
особенностями
малого
бизнеса
и
предпринимательства является способность к ускоренному освоению
инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных средств.
Характерной чертой этого сектора является активная инновационная
деятельность, которая способствует ускоренному развитию различных
отраслей хозяйства во всех секторах экономики Узбекистана.
Как ведущий сектор рыночной экономики предприятия малого
бизнеса и частного предпринимательства определяют темпы
экономического роста, структуру и качество валового национального
продукта, благодаря чему большинство развитых стран всемерно
поощряют
деятельность
малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства. Данный факт подтверждает, что малый бизнес
отвечает социально-экономическим интересам государства. Эта
деятельность в равной степени полезна как для экономики страны в
целом, так и для каждого гражданина в отдельности.
Важнейшим приоритетом на протяжении всего независимого
развития государства являлось создание благоприятных условий,
оказание поддержки развитию малого бизнеса и частного
предпринимательства. На всем протяжении становления нового
государства малый бизнес и частное предпринимательство стали
важным фактором обеспечения занятости и источником стабильных
доходов населения.
Для динамичного развития малого бизнеса и частного
предпринимательства все участники этого процесса преследуют
определенные цели. К ним можно отнести торгово-промышленную
палату, ассоциацию по охране прав потребителей, бизнесинкубаторы, юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы,
обслуживающие малый бизнес и частное предпринимательство.
Основная
цель
всех
вышеперечисленных
структур,
занимающихся обеспечением бесперебойной деятельности малого
бизнеса и частного предпринимательства, это экономическая
эффективность и социально-стабильное развитие, а также повышение
благосостояния
собственников
и
всеобщего
благосостояния
населения.
Для эффективного решения социальных и экономических задач
страны, развития и процветания малого бизнеса и частного
предпринимательства необходимо целенаправленное расходование
финансовых средств, поступающих на поддержку этого сектора
экономики из государственного и местного бюджетов.
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АГРОЛАНДШАФТИ ЯК ОСНОВА ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Виникнення, структура і функціонування сільськогосподарських
ландшафтів тісно пов’язані та обумовлені соціально-економічними
умовами, що склалися. В Україні протягом останніх років здійснюються
роботи щодо оптимізації сільськогосподарських ландшафтів і
використання їх у зеленому агробізнесі. Зміни у ландшафтах
відбуваються у зв’язку з новим етапом аграрної реформи і вступом
України до СОТ, а також обумовлені прийняттям Європейської
ландшафтної конвенції [1]. Це досягається шляхом упровадження в
сільськогосподарське
виробництво
форм
раціонального
природокористування та альтернативного (бережливого) використання
агроландшафту, заснованого на знанні регіональних особливостей
природних ландшафтів, а також ландшафтів, що зазнали
антропогенної трансформації. У контексті сталого розвитку з
перспективними планами розвитку сільського господарства тісно
пов’язується і проблема антропогенно-ландшафтного навантаження,
тобто зміни природних та сільськогосподарських комплексів під
впливом діяльності людини (рис. 1).

Рис. 1. Модель впливу нераціонального використання агроландшафту
на населення сільських і прилеглих територій.
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Частка сільськогосподарських ландшафтів неухильно зростає,
врахування специфіки їх виникнення, розвитку і функціонування –
важливе
завдання
щодо
всіх
видів
землеволодіння
та
землекористування.
На проблемі збереження агроландшафтів значну увагу
акцентують у Концепції збалансованого розвитку агроекосистем, яка
ґрунтується на принципах [2]: комплексності, функціональності,
системності, керованості, реальності, етапності. На основі цих
принципів повинні формуватись стійкі агроформування, що будуть
здатні підтримувати стійкий розвиток агроекосистем.
У Європейському Союзі для регулювання частки державної
сільськогосподарської продукції на ринках використовують систему
квот. За цією системою кожна країна ЄС може експортувати за
пільговими умовами в інші країни співтовариства лише ту кількість
продукції сільського господарства, яка зазначена у квоті, а надлишок
продукції обкладається податком і стає неконкурентоспроможним на
європейському ринку. Тому ЄС провадить практику стимулювання
перепрофілювання невеликих фермерських господарств, оскільки
пріоритетом розвитку аграрного сектору союзу є раціональна
інтенсифікація через впровадження інновацій. Зазначене дало
поштовх розвитку зеленого бізнесу, зокрема зеленого туризму з
місцевими ремеслами.
В Україні сільський бізнес містить три складові – туризм,
виробництво і вирощування. Сьогодні, за даними Спілки сприяння
розвитку сільського зеленого туризму в Україні, близько 950
господарств у різних регіонах України, загальною місткістю понад
6 тис. місць, щорічно приймають не менше 800 тис. туристів. Для
порівняння у Польщі таких господарств налічується близько 12 тис., в
Англії, Франції і Німеччині цей показник коливається в районі 20 тис.
[3].
Передумови розвитку сільського зеленого туризму закладено
Законами України «Про туризм», «Про особисте селянське
господарство», для екологічного маркування сільських осель введено
програму «Зелена садиба» [4]. Сучасні агроландшафти України
дозволяють розвивати агротуризм, забезпечуючи їх збереження і
відтворення. Адже частина українських агроландшафтів вже давно
сформувалася у вигляді складних природно-антропогенних комплексів
з безліччю компонентів, різних за рівнем ландшафтоутворюючої
значущості. Однак перспективи використання їх рекреаційного
потенціалу набувають дедалі більшої значущості.
Використані джерела:
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Формування екологічного стану та вплив на нього виробничих
факторів, а також управління цим процесом завжди був об’єктом
пильної уваги багатьох науковців і дослідників. Проблемам
екологічного менеджменту присвятили свої праці такі науковці, як:
І.І. Дуднікова, Л.І. Максимів, Г.І. Купалова, Л.І. Федулова, Ю.Я. Добуш
та інші [1-5]. В їхніх роботах висвітлюються питання побудови
ефективної
системи
екологічного
менеджменту,
проведення
екологічного аудиту, державної екологічної політики, впровадження
принципів зеленого бізнесу, правового регулювання екологічного
менеджменту. Проте, навіть зважаючи на множину наукових праць, які
висвітлюють окремі питання екологічного менеджменту та його
регулювання, основні принципи його впровадження та модель системи
екологічного менеджменту висвітлені фрагментарно, не повністю.
Поняття екологічного менеджменту досить нове, оскільки його
використання пов’язане з трансформацією національної економіки та її
ринковою
спрямованістю.
Історичний
розвиток
екологічного
менеджменту в розвинених країнах, на нашу думку, можна
охарактеризувати умовним виділенням трьох його основних етапів.
Перший етап розвитку екологічного менеджменту – ранній етап
(початковий) – триває з першої половини ХХ сторіччя до 1970 року.
Йому властива відсутність законодавчо регламентованих норм та
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нормативів екологічної безпеки. Тоді мало хто замислювався про
збереження довкілля, адже виробництво не настільки активно
нарощувало свої потужності.
Другий етап – перехідний (проміжний) – тривав з 1970 до
1990 року. В цей період відбувалося активне нарощення виробничих
потужностей в усіх сферах суспільного господарства. Актуальними
були проблеми охорони довкілля та регламентації екологічної безпеки
виробництв. Почали прийматися нормативно-правові акти по
нормуванню викидів в атмосферу, з’явилися стандарти якості продукції
з метою забезпечення охорони здоров’я громадян та захисту довкілля,
відбувався постійний контроль за дотриманням встановлених вимог.
Третій етап – сучасний – почався з 1990 року і триває по
сьогоднішній день. Він пов’язаний із прийняттям у Ріо-де-Жанейро у
1992 році рішення про розробку і впровадження ISO 14000, яке є
результатом Уругвайського раунду переговорів за Всесвітньою
торговельною угодою і зустрічі на вищому рівні з питань
навколишнього середовища і розвитку. Основним предметом ISO
14000 є система екологічного менеджменту. Саме цей етап визначає
пріоритетність екологічного менеджменту та його стратегічну роль у
забезпеченні екологічної безпеки та охорони довкілля, а також
підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання через
активне впровадження систем екологічного менеджменту.
Як свідчить практика розвинених країн, екологічно чисті
виробництва домінують у будь-якій сфері діяльності та є
високорентабельними і найбільш дохідними видами діяльності.
Завдяки впровадженню екологічно чистих технологій досягається
істотне, в декілька разів, зменшення виробничих витрат підприємств,
суттєве підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, а також
досягнення стратегічних пріоритетів в контексті сталого розвитку.
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ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
На початку нового тисячоріччя розвиток економіки України
відбувається під впливом глобалізації світових економічних відносин,
що проявляється, з одного боку, у збільшенні обсягів використання
природного капіталу та рівнів антропогенного забруднення об’єктів
навколишнього природного середовища, а з іншого – у зростанні
запитів суспільства щодо формування екологічно безпечних територій,
технологій, продукції, послуг. Подальший розвиток теоретичних і
практичних
засад
екологічного
управління,
екологізація
життєзабезпечення в економічно розвинутих країнах світу зумовлюють
актуальність розвитку екологічних сертифікації та стандартизації.
Участь України у СОТ та тенденції розширення інтеграції
вітчизняної економіки з економіками сусідніх країн вимагають
переорієнтації роботи всіх галузей вітчизняного господарства у
відповідності з вимогами міжнародних чинних в зарубіжних країнах.
При цьому першочергова увага повинна бути приділена впровадженню
у практику принципів екологічної стандартизації, сертифікації та
аудиту, які гарантують рівень екологічної безпечності та
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на
вітчизняному та зарубіжному ринках.
Запровадження екологічної сертифікації надає суспільству,
підприємствам і галузям економіки значні економічні преференції,
сприяє екологізації економіки. Сертифікація з екологічних вимог
проводиться за двома основними напрямами: забезпечення
екологічної безпеки та покращення навколишнього середовища
шляхом гармонізації робіт з охорони навколишнього середовища зі
сталим розвитком економіки. Перший напрям забезпечується
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введенням обов’язкової сертифікації, виходячи з вимог екологічної
безпеки (у випадку небезпеки для здоров’я людей і можливого
шкідливого впливу на стан довкілля, природних ресурсів). Другий
напрям полягає у проведенні добровільної сертифікації.
Мета екологічної сертифікації − стимулювання виробників до
впровадження таких технологічних процесів і розробки таких товарів,
які в мінімальному ступені забруднюють природне середовище і дають
споживачеві гарантію безпеки продукції для його життя, здоров'я,
майна та середовища існування.
Найбільш важливою частиною сертифікації систем управління
навколишнім середовищем є екологічний аудит. Роль останнього в
умовах сталого розвитку полягає в наданні повної незалежної
інформації щодо впливу і його наслідків для навколишнього
середовища з боку виробничого підприємства. Під екологічною
сертифікацією в системі управління природокористуванням ми
розуміємо послідовну діяльність третьої сторони з використанням
процедури екологічного аудиту, що забезпечує економічно доцільне та
екологічно виважене управління природокористуванням з метою
встановлення його відповідності соціо-еколого-економічним критеріям,
потребам суспільства, законодавчо-нормативним документам України
та міжнародних організацій.
У
світовій
практиці
екологічну
сертифікацію
почали
впроваджувати з 1992 року на основі Директиви ЄС «Про екологічні
знаки», стандарту DS 7750 «Система екологічного управління».
Загально визнаними стандартами оцінки якості продукції є міжнародні
стандарти серії ISO 9000 «Управління якістю». В Україна діє система
стандартів сертифікації продукції УкрСЕПРО [4].
Серія міжнародних стандартів систем екологічного управління на
підприємствах та організаціях (ISO 14000) є одним з найбільш
визнаних в Україні міжнародних інструментів для охорони
навколишнього природного середовища. Першу серію екологічних
стандартів України, розроблених на базі ISO серії 14000, було
опубліковано та прийнято в якості державних в 1997 році. Було
прийнято комплекс із 5 міжнародних стандартів ISO серії 14000, що
охоплює питання екологічного аудиту і системи управління
навколишнім середовищем.
Екологічна сертифікація може сприяти просуванню продукції
вітчизняних підприємств на зовнішні ринки, задовольнити український
ринок екологічно чистою продукцією і дати змогу забезпечити
продукцію юридично захищеними екознаками.
Використані джерела:
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ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ – ПРІОРИТЕТНА СФЕРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Всебічна підтримка і розвиток підприємництва (зокрема малого
підприємництва) як стратегічний напрямок розвитку України сприятиме
підвищенню ефективності функціонування економічного і людського
потенціалу країни, зміцненню її конкурентоспроможності, посиленню
економічної інтеграції з ЄС.
Значна роль малих підприємств (МП) у соціально-економічному і
політичному житті країни обумовлена їх здатністю мобільно реагувати
на очікування цільових ринків, диференціювати товари, послуги і види
діяльності відповідно до зміни споживчих переваг, а також створювати
нові робочі місця. У 2015 році в країнах ЄС функціонувало 23 млн.
малих підприємств, які забезпечували 67 % робочих місць і сприяли
створенню 85 % усіх нових робочих місць. З 341 тисячі підприємств, які
діяли у 2014 році в Україні – 340,4 тис. – це малі і середні підприємства
або 99,9 % загальної кількості підприємств, які забезпечували 69,6 %
робочих місць в економіці [2].
Зауважимо, що частка України в туристичних потоках Європи
становить близько 4 % та близько 0,9 % в загальноєвропейських
надходженнях від туристичної діяльності, тому розвиток туристичних
послуг, зокрема у сфері зеленого туризму, є важливою складовою
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співпраці України з ЄС. Згідно положень глави 16 «Туризм», розділу V
«Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про зону вільної
торгівлі між Україною та ЄС, Україна повинна розробити технічний
регламент «Про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним
комплексом послуг та комплексні турне», національні стандарти
туристичної галузі, а також гарантувати дотримання цілей Директиви
Ради ЄС, якими передбачено необхідність вдосконалення ринку
туристичних послуг, встановлення загальних правил щодо
туристичного продукту, достовірність інформації щодо комплексу
туристичних послуг, захист прав споживачів туристичних послуг,
створення здорової конкуренції на ринку туристичних послуг та інші
[3; 4].
Динамічний розвиток зеленого туризму в світі пов’язаний з
необхідністю обмеження негативного антропогенного впливу на
навколишнє середовище та збереження екосистем для майбутніх
поколінь шляхом раціонального використанням наявних природних
ресурсів, впровадження новітніх екологічних технологій та ін. Завдяки
зеленому туризму зберігаються природні заповідники та національні
природні парки, унікальні природні ландшафти, розвиваються
віддалені сільські поселення, що володіють культурно-історичної
самобутністю, ремеслами та ін.
Успішний розвиток зеленого туризму пов'язаний не тільки з
природно-кліматичними чинниками, а й з економічною активністю
малого підприємництва в цьому напрямку. Згідно з Концепцією сталого
розвитку підприємства, що займаються організацією зеленого туризму,
повинні вкладати інвестиції у розвиток зелених технологій, екологічної
інфраструктури та модернізацію виробництва, використовуючи
інструментарій чистого виробництва та впровадження чистих
технологій [3].
В країнах ЄС накопичено багатий досвід розвитку малого
підприємництва у сфері зеленого туризму, державної підтримки
використання енергоефективних технологій та відновлювальних
джерел енергії у туризмі: програма «Конкурентоспроможність малих і
середніх підприємств» (COSME), програма «Сільська гостинність»,
проекти «Енергозберігаючі рішення для готелів» і «Готелі з майже
нульовим рівнем споживання енергії» та ін.
Україна має всі передумови для розвитку зеленого туризму:
велику кількість унікальних природних ландшафтів, багату культурну
та історичну спадщину, розвинуту туристичну інфраструктуру, значний
розвиток малого підприємництва. Питома вага МП в сфері туризму в
Україні складає 96,3 %, у тому числі 80,4 % – це мікропідприємства з
чисельністю співробітників до 10 осіб, зокрема це сімейні підприємства
[2].
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Слід зауважити, що зелений туризм більш-менш активно
розвивається лише у декількох регіонах України, насамперед в ІваноФранківській та Львівській області, де сукупно зосереджено 77 % усіх
сільських садиб, що надають туристичні послуги у країні. Зі 130,7 тис.
ночівель у садибах загалом по Україні протягом 2014 року 68,6 тис.
ночівель відбулися на Івано-Франківщині та 30,8 тис. – на Львівщині
(або 76 % усього обсягу ночівель у сільських садибах по країні) [5].
Розвиток зеленого туризму в Україні підтримується спеціальними
програмами Міжнародного фонду «Відродження», фонду «Євразія»,
Європейської федерації сільського зеленого туризму «Єврожітс» та ін.
[1, c. 122]. За допомогою європейських фахівців розроблена
«Стратегія сталого розвитку туризму і курортів в Україні» [4], а також
програми розвитку малого підприємництва у сфері зеленого туризму в
деяких регіонах України: Закарпатті, Івано-Франківській, Вінницькій,
Київській, Львівській і Полтавській областях.
З метою раціонального та ефективного використання
туристичних
ресурсів
в
Україні
державою
передбачається
впровадження туристичних екоподатків, системи штрафних санкцій за
забруднення навколишнього середовища, формування спеціальних
фінансових фондів, цільове призначення коштів яких спрямовано на
збереження
екологічної
рівноваги
довкілля;
створення
та
забезпечення функціонування зон сталого розвитку туризму,
розроблення і впровадження конкурентоспроможного національного та
регіональних туристичних продуктів; виділення пільгових кредитів та
залучення європейських грантів для розвитку МП у сфері зеленого
туризму та ін. [4].
Активізація розвитку сільського зеленого туризму в Україні
сприятиме зростанню самозайнятості в сільській місцевості,
створенню нових робочих місць, розвитку соціальної інфраструктури,
збільшенню доходів до місцевих бюджетів, підвищенню рівня та якості
життя сільських громад, збільшенню потоків іноземних туристів,
особливо в прикордонних районах та ін.
Окрім невирішених інституційних і законодавчих питань,
відсутності цілеспрямованої державної підтримки до основних
проблем розвитку зеленого туризму в Україні слід віднести
недостатній рівень розвитку комунікацій та соціально-технічної
інфраструктури у багатьох центрах зеленого туризму: незадовільний
стан локальних доріг; відсутність централізованого теплопостачання
та водопостачання, соціально-побутових об’єктів у сільській місцевості
тощо [5].
Таким чином, стратегічна мета розвитку малих підприємств у
сфері зеленого туризму в Україні полягає в створенні продукту,
конкурентоспроможного на європейському і світовому ринках, здатного
максимально задовольнити туристичні потреби населення країни,
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забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх
соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги
та історико-культурної спадщини [1, c. 122].
Підвищенню ефективності діяльності малих підприємств у сфері
зеленого туризму сприятиме впровадження європейського досвіду
сталого розвитку туризму, програм енерго- і ресурсозбереження,
державного стимулювання застосування малими підприємствами
чистих технологій і продуктів у сфері зеленого туризму.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ
ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток економіки тісно пов’язаний з активізацією товарних
потоків, що супроводжується різноспрямованим впливом факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища. Трансформація товарів у
товаропотоки при сортуванні, складуванні, розподілі, транспортуванні
та інших логістичних процесах супроводжується змінами як самого
товару, так і впливами цих процесів на стан навколишнього
природного середовища (НПС). Це зумовлює необхідність екологоекономічної оцінки руху товарного потоку для забезпечення належного
функціонування суб’єктів господарювання.
Визначення потоку товарів як сукупності, що розглядається у
виконанні з ними різноманітних торгово-технологічних, логістичних та
інших операцій протягом певного часового інтервалу, представлено
Мочерним С.В. [1]. За твердженням Крикавського Є.В., товарний потік
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доцільно розглядати як частину матеріальних потоків у процесі
виконання над ними логістичних процесів [2]. Отже, товарний потік
підприємства є матеріальним потоком, що рухається у просторі та
змінюється у часі. Рух товарного потоку забезпечується відповідним
транспортним потоком.
Товарний потік можна представити у вигляді множини:
Pтовар = Tq(t), LPq(t), ртов(t),

(1)

де Tq(t) – характеристика товару в конкретний момент часу t,
LPq(t) – характеристика функцій логістичного процесу в конкретний
момент часу t,
pтов(t) – параметри товарного потоку в конкретний момент часу t.
Характеристика товару в конкретний момент t може бути описана
множиною:
Tq(t) = (n, w, qti, vti , ecolт),

(2)

де n – кількість товарів,
w – види товарів,
qti – якісна характеристика i-го товару,
vti – вартість i-го товару,
ecolт – вплив товару на навколишнє природне середовище.
Характеристика функцій логістичного процесу в конкретний момент t
може бути описана множиною:
LРq(t) = (z, рl, vl, ql, ecolл.пц.),

(3)

де z – вид логістичного процесу,
рl – його параметри,
vl – витрати логістичного процесу,
ql – результат логістичного процесу,
ecolл.пц. – вплив логістичного процесу на навколишнє середовище.
Параметри потоку p(t) в конкретний момент часу t
характеризують кількість об'єктів, які є у конкретний момент часу і
вимірюється в абсолютних одиницях. Так, до основних параметрів, що
характеризують потік, можна віднести: початковий і кінцевий пункти,
геометрію шляху (траєкторію), довжину шляху, швидкість руху,
проміжні пункти, інтенсивність.
Рух товарного потоку здійснюється відповідним транспортним
потоком (Pтр), створюючи єдиний товарно-транспортний потік
підприємства.
Pтр = (TЗ(t), Pтр(t), ртр(t), ecolтр.),

(4)

де TЗ(t) – характеристика транспортного засобу в конкретний момент
часу t,
Pтр(t) – характеристика процесу перевезення,
pтр(t) – параметри товарного потоку в конкретний момент часу t,
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ecolтр – вплив транспорту на навколишнє середовище.
Спільними елементами множин обох потоків є вартісна оцінка та
вплив на навколишнє середовище, що потребує еколого-економічної
оцінки самого товарно-транспортного потоку.
Еколого-економічна оцінка товарно-транспортного потоку (EEт.-тр.)
підприємства полягає у визначенні характеристик товарнотранспортних потоків за параметрами їх економічної ефективності та
екологічної доцільності. Її значення можна визначити графічно на
перетині відповідних множин товарного та транспортного потоків:
EEт.-тр. = Pт

Pтр

(5)

Для еколого-економічної оцінки товарно-транспортного потоку в
конкретний момент часу t доцільно використовувати метод перерізу
потоку. Для прийняття оптимального, з точки зору критеріїв
економічної ефективності та екологічної безпеки рішення в кожен
момент часу неперервних керованих процесів руху товарнотранспортних потоків, доцільно використовувати методи динамічного
програмування.
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EXEMPLARISCHE THESEN ZU EINER FORSCHUNGSAGENDA FÜR
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Zum Verhältnis von Suffizienz und Effizienz
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Der Alltag der Menschen vor allem in hoch entwickelten
Industrieländern ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Durchschnitt sehr
weit von Leitbildern der nachhaltigen Entwicklung und daraus abgeleiteten
«Visionen eines guten Lebens» entfernt. Die Gewöhnung an die Banalität
der Nicht-Nachhaltigkeit ist so groß, dass der Vorschlag, sich mit dem
Leitbild der Genügsamkeit − oder, um in der wissenschaftlichen
Terminologie zu bleiben, der Suffizienz - zu beschäftigen, in der Regel als
Provokation oder irritierende Zumutung verstanden wird. Insbesondere
Politiker empfinden dieses Ansinnen als unmittelbare Bedrohung ihrer
politischen Karriere:
Es erscheint kaum vorstellbar, mit einem Programm zur Begrenzung
des Wachstums erfolgreich zu sein. Aber auch in der Wissenschaft ist die
Erforschung einer bewussten Begrenzung von Produktion und Konsum
quasi
zurückgestellt.
Aber
dieser
Frage
müsste
sich
Nachhaltigkeitsforschung zentral zuwenden, da es sehr wahrscheinlich ist,
dass Effizienzgewinne häufig durch Rebound-Effekte wieder aufgezehrt
werden, so dass mit Effizienz allein das Ziel der Nachhaltigkeit wohl
tatsächlich nicht erreicht werden kann. Daher wäre es einmal lohnend, die
Frageprioritäten umzukehren:
Dann ginge es nicht darum zu klären, was durch Suffizienz noch
erbracht werden muss, wenn alle Effizienzsteigerungspotentiale
ausgeschöpft wurden, sondern vielmehr darum, zunächst zu analysieren,
welche Reduktionspotentiale in einer «Ökonomie der Genügsamkeit»
stecken würden, um danach die «Effizienzlücke» zu bestimmen.
Alternative Monitoring- und Messkonzepte
Wer der Einseitigkeit einer Erfolgsmessung allein durch das BIP und
traditioneller Kennziffern entgehen möchte, kann prinzipiell verschiedene
Wege einschlagen. Einer dieser Wege besteht darin, ein zusätzliches
System von Indikatoren zu konzipieren, die unverbunden nebeneinander
stehen und als Ergänzung zur herkömmlichen Wohlfahrtsmessung genutzt
werden sollen. Stellvertretend für viele Ansätze dieser Art sollen hier zwei
genannt werden:
das Indikatorensystem zu den Fortschrittsberichten zur deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie und
das Wohlstandsquartett der Gruppe um Meinhard Miegel
Der zweite mögliche Weg, einen Kontrapunkt zum BIP als Wohlfahrts
maß zu setzen, besteht im Versuch, einen zusammengesetzten Index zu
entwickeln, der die Einzelinformationen eines Indikatorensystems mit
unterschiedlichen Messdimensionen in eine Maßzahl aggregiert. Auch hier
sollen zwei unterschiedliche Ansätze erwähnt werden, die wiederum als
Repräsentanten unterschiedlicher Grundtypen dieses Verfahrens
angesehen werden können:
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der

Human-Development-Index (HDI) und
das Gross-National-Happiness-Product (GNH) von Bhutan.
Der dritte Grundtypus alternativer Wohlfahrtsmaße lässt sich unter
dem Stichwort des Accounting-Ansatzes klassifizieren; hier werden
Wohlfahrtsrechnungen in Form einer an die Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung angelehnten Form der Buchführung durchgeführt, wobei
sich die Methodenprobleme der «composite indicators» dadurch vermeiden
lassen, indem die Berechnung der Einzelvariablen von vornherein in einer
einheitlichen Dimension durchgeführt werden. Auch hier sollen zwei
Beispiele genannt werden:
der Nationale Wohlfahrtsindex (NWI), der als Weiterentwicklung von
Vorläufern wie ISEW und GP1 angesehen werden kann und als monetärer
Wert wie das BIP ausgewiesen wird und
der ökologische Fußabdruck, bei dem die Zusammenrechnung von
unterschiedlichen Variablen über die Umrechnung in «Hektar Land»
erfolgt.
Die vorhandenen alternativen Monitoring- und Messsysteme können
somit in verschiedene Grundtypen eingeteilt werden, die wiederum
unterschiedliche Problemkonstellationen methodischer Art in sich tragen.
Nach Jahrzehnten, in denen dem Thema der alternativen Monitoring- und
Messsysteme lediglich eine Randexistenz in wissenschaftlichen Zirkeln
beschieden war, hat sich erst in den letzten Jahren ein breiteres Interesse
in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit entfaltet.
Dadurch wurde deutlich, dass eine Festlegung auf eine bestimmte
Alternative gleichzeitig auch eine bestimmte Art der Deutungshoheit über
die Interpretation von «Erfolg» etablieren wird − nicht zuletzt hat die
Verbreitung dieser Erkenntnis dann wieder auch zu einer
außerordentlichen Belebung einer Art «wissenschaftlichen Revolution» in
Form des Entstehens zahlreicher neuer Ansätze geführt. Es müsste nun
gelingen, diese Ausdifferenzierung der alternativen Ansätze auf eine oder
wenige im Konsens etablierten Alternativen zurückzuführen, die dem BIP
dann «auf Augenhöhe» begegnen können. Dies erscheint als eine zentrale
Aufgabe der Nachhaltigkeitsforschung der nächsten Zeit.
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ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Поняття «глобалізм» (від лат. globus − куля, тобто такий, що
охоплює всю земну кулю) застосовується для визначення стилю у
політиці, коли певне питання розглядається і вирішується у контексті
загальних для людства проблем, що стосуються всіх і потребують для
свого розв'язання спільних зусиль. Глобальні проблеми мають
соціоприродний характер і виникають здебільшого як наслідок
споживацького ставлення суспільства як до людини (головної
продуктивної сили), так і до природи (як до об'єкта експлуатації).
Характер і ступінь впливу глобальних проблем на життя світу
різний. Деякі з них внаслідок свого загострення набувають дедалі
більшого політичного забарвлення, а відтак виникає відносно
самостійна, цілісна сфера всеохоплюючих політичних зв'язків у процесі
політичної діяльності. Глобальні політичні відносини формуються на
міжнародній арені без єдиного центру політичної влади і є рівнодійною
для взаємозв'язків усіх суверенних держав, що розвиваються в умовах
боротьби та співробітництва, незгод і компромісів, скептицизму й
довіри, негативізму й конструктивізму, напруження й розрядки.
Для глобальних проблем характерним є їх динамізм, можливість
як збільшення, так і зменшення їхньої кількості, а також посилення або
послаблення гостроти. З одного боку, з розвитком наукових знань,
техніки й технології з'являються нові методи контролю за природними
процесами, нові можливості впливу людини на природу. З другого −
розвиток науки, прогрес виробництва, розвиток міжнародного
співробітництва сприяє вирішенню деяких глобальних проблем. Як
бачимо, динаміка глобальних проблем має суперечливий перебіг [1].
Стан природного середовища в Україні явно незадовільний, а
подекуди і загрозливий. Структурна деформація народного
господарства, коли перевага надавалася розвитку сировинновидобувних і металоливарних − досить брудних і екологічно
надзвичайно небезпечних галузей промисловості − одна із основних
причин забруднення території України.
Головними забруднювачами атмосферного повітря в Україні є
підприємства металургії – 33 % від загального об'єму викидів,
енергетики – 30 %, вугільної промисловості −10 % та хімічної − 7 %.
Водні артерії України мають величезне значення, проте
гігантоманія перетворила основну річку − Дніпро на каскад
водосховищ, внаслідок чого повноводна, зі стабільною екосистемою,
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третя за розмірами ріка в Європі, втратила свої незліченні багатства:
заплавні луки, безмежні пасовища, сади, ліси, українські родючі
чорноземи, флору і фауну, сотні сіл, а з ними − тисячолітню культурну
самобутність мешканців.
Ґрунти та надра України перебувають у критичному стані. Маючи
найкращі у світі чорноземи, унікальні природні умови, Україна зараз
ледве зводить кінці з кінцями. Гумус втрачається, врожайність падає,
виснажені, засолені й захімізовані ґрунти деградують.
Наслідком глобалізації екологічних проблем є глобалізація і
самої екологічної політики, оскільки виникає нагальна потреба брати
до уваги та узгоджувати національні, регіональні, корпоративні та інші
інтереси щодо використання глобальних ресурсів і простору, а також
визначити міру відповідальності.
Всі соціально-економічні і політичні структури на планеті
найближчими десятиліттями будуть так чи інакше зачеплені
екологічною кризою, що поглиблюється. Саме тому соціальна і
демократична, правова держава має стати також державою
екологічною для гарантування прав громадян проживати у здоровому
природному середовищі [2].
Зважаючи на це, світова політика все більше зосереджує увагу
на позитивному вирішенні глобальних проблем людства, визначимо
коло стратегічних цілей, які підкріплюються політичними запобіжними
засобами для більш швидкого й ефективного їх досягнення:
зменшення до екологічно обґрунтованого рівня розораності
сільськогосподарських угідь;
розв'язання проблеми каскаду Дніпровських водосховищ;
відновлення родючості ґрунтів;
зниження викидів вуглекислого газу;
збільшення обсягів очистки стічних вод;
збільшення обсягів повторного використання відходів та
сировини;
вирішення проблем із сортуванням та правильною утилізацією
сміття;
розв'язання проблеми централізованого водозабезпечення
населених пунктів тощо [3].
Для реалізації цих завдань слід мати чітку, обґрунтовану,
сприйняту українським суспільством державну стратегію дій на
засадах стійкого розвитку − як на сьогодні, так і на більш віддалену
перспективу. Необхідна стратегічно виважена, науково обґрунтована
екологічна державна політика, яка може бути засобом забезпечення
права майбутніх поколінь на гідні умови життя.
Використані джерела:
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
У зв’язку з поглибленням екологічних проблем і виникненням
специфічних суспільних відносин у діяльності по забезпеченню
захищеності об’єктів все більшу зацікавленість у спеціалістів
викликають підходи, що дозволяють на принципово новій основі
підійти до комплексного вирішення існуючих проблем. Наразі такими
механізмами є екологічний менеджмент та екологічний аудит.
Ефективність управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки безпосередньо залежить від якості його правового
забезпечення. На можливості держави вирішувати існуючі екологічні
проблеми суттєво впливають такі чинники: стабільність екологічного
законодавства; відсутність в ньому прогалин та комплексність
охоплення предмету правового регулювання; наявність чіткої
екологічної політики на всіх рівнях управління та усталеної структури
державних органів, що здійснюють екологічне управління в цілому або
його окремих аспектів. Нажаль, з огляду на сучасний стан розвитку
еколого-управлінських відносин, можна із впевненістю констатувати,
що більшість із перелічених факторів ще не знайшли свого
адекватного відображення в національному законодавстві.
Відомі вчені займалися розробкою теоретичного та практичного
обґрунтування питань щодо правового забезпечення здійснення
екологічного аудиту в Україні: В. Костицький, Т. Бобра, М. Орлов,
С. Разметаєв, В. Зуєв, С. Вакарін, Н. Малишева, С. Кузнєцова та ін.
Проте це питання потребує ще конкретизації, подальшого дослідження
та вдосконалення.
Правовий інститут екологічного аудиту почав активно
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розвиватися в Україні з 2004 р. внаслідок прийняття Закону України
«Про екологічний аудит» [1].
Серед держав пострадянського простору Україна має одну з
найдавніших історій формування засад екологічного управління.
Створення органів управління з окремих питань, що стосуються
охорони
навколишнього
природного
середовища,
природокористування та забезпечення безпеки людини від наслідків
негативних факторів навколишнього природного середовища, має
давню історію. Створення таких органів було викликано необхідністю
виконання приписів щодо збереження природних об’єктів, що мали
цінність як природний ресурс або захисний фактор. Однак
спеціалізовані органи екологічного управління для виконання цих
завдань не створювались, а виконання функції екологічного
управління покладалося на армію, міліцію, інші відомства, і їхня
діяльність мала яскраво виражений природоресурсний характер [2].
Потужним імпульсом для формування та розвитку екологічного
аудиту стало прийняття 24 червня 2004 року Закону України «Про
екологічний аудит», відповідно до якого було внесено зміни до Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища», а
також законодавства про приватизацію. Ці нововведення докорінним
чином вплинули на розвиток екологічного аудиту в Україні По-перше,
відбулось підвищення правового статусу еколого-аудиторської
діяльності та введення його в правове поле України. Відповідні
положення стосовно цього виду діяльності були внесені в базовий
Закон «Про охорону навколишнього природного середовища»,
законодавство про приватизацію [3]. По-друге, була започаткована
єдина для всієї держави система сертифікації екологічних аудиторів і
створено єдиний реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що
мають право на здійснення екологічного аудиту.
Проте перший досвід застосування законодавства про
екологічний аудит виявив і деякі прогалини, суперечності та слабкі
місця відповідного законодавства, а також ті сфери, які потребують
розвитку, з точки зору більш послідовного впровадження норм Закону
«Про екологічний аудит». Це призвело до необхідності поглибленого
погляду на проблему правового регулювання інституту екологічного
аудиту в Україні з метою його вдосконалення. Відповідне
вдосконалення повинне привести у відповідність законодавство про
екологічний аудит з потребами практики, а також запровадити
спеціальні правові механізми здійснення екологічного аудиту в
законодавстві України [2].
Отже, нормативна база, що формувалась на теренах перебудови
українського законодавства після розпаду Радянського Союзу, ще
досить неефективно функціонує в сучасних умовах розвитку
екологічного аудиту та управління. На сьогоднішній день правове
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забезпечення екологічного аудиту являє собою кілька наказів
Міністерства екології та природних ресурсів, які, певним чином,
охопили лише стадію організації екологічного аудиту − порядок
складання кваліфікаційних іспитів і отримання сертифікатів, ведення
Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на
здійснення екологічного аудиту. Проте поки що залишається поза
увагою сам процес здійснення екологічного аудиту. Цю та інші
прогалини слід невідкладно усунути шляхом залучення до відповідних
розробок екологічних аудиторів, які вже мають певний практичний
досвід роботи в цій сфері.
Використані джерела:
1.Про екологічний аудит: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1862IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 45. −
C. 1-20.
2.Зуєв В.А. Правове регулювання реалізації екологічного управління в
Україні та шляхи його вдосконалення / В.А. Зуєв // Управління у
сфері охорони довкілля та природокористування в Україні:
проблемні шляхи їх вирішення. – К. : ВЕГО «МАМА 86», 2003. –
С. 51-92.
3.Мех Я., Кулик Р. Екологічний аудит: сутність і проблеми
становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит. –
2010. − №2. – С.46-49.
Баган Я.І.,
магістрант,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
Для забезпечення сталого розвитку важливого значення набуває
впровадження екологічних інновацій. Під ними розуміються нові
продукти, нові технології, способи організації виробництва, що
забезпечують охорону навколишнього середовища. Ідеться про
впровадження системи екологічного менеджменту, екологічного
маркетингу, екотехнологій, що дозволяють забезпечити взаємодію між
економічним розвитком і захистом навколишнього середовища на рівні
підприємства.
101

Екологічна ефективність полягає у запобіганні шкоди природному
середовищу, а також у заощадженні витрат на відтворення окремих
видів ресурсів за рахунок більш раціонального їх використання,
комплексної переробки, утилізації відходів. Проте часто витрати на
охорону природи збільшують вартість проекту.
Технологічні та організаційні принципи, які лежать в основі
концепції екологічної ефективності, можуть бути віднесені до
поступових екологічних інновацій. Вони дозволяють переорієнтуватися
із застарілих очисних технологій на нове покоління технологій,
спрямоване на якомога більш повне й комплексне використання
природно-сировинних ресурсів і мінімізацію потенційних виробничих
відходів. Дослідження показують, що підвищення ефективності
використання природних ресурсів дозволяє збільшити рівень
задоволення потреб населення 2 рази завдяки скороченню видатків на
«вході» виробництва також в 2 рази. Цей висновок одержав назву
«фактор 4» [1].
Важливою умовою забезпечення сталого розвитку підприємства
є впровадження екологічного маркетингу. Використанням екологічного
маркетингу (і, як наслідок, посилення темпів формування ринку
екологічно чистих товарів) − це орієнтація як на інтереси покупців, так і
на критерії прибутковості бізнесу. Ідея екологічного маркетингу
відповідає сучасним уявленням про так званий трикутник сталого
розвитку, що має бути не тільки екологічно безпечним
(інституціональний рівень) та економічно ефективним (мікрорівень),
але й соціально справедливим (соціальний рівень). Перспективність
робіт у даному напрямку повинна оцінюватися з урахуванням оцінки
ефекту синергії в системі стратегічного розвитку виробничих систем
[2].
Перелік ключових факторів конкурентного успіху, які необхідно
виявити й закріпити при розробленні стратегії екологічного маркетингу,
орієнтованого на довгострокову прибутковість, має такий вигляд:
призначення організації, її погляди, основні цінності й надії; ставлення
організації
до
охорони
навколишнього
середовища,
ресурсозбереження й екологічної безпеки; загальні природоохоронні
цілі організації; врахування вимог зацікавлених сторін і встановлення з
ними зв’язку; прихильність до принципів запобігання забрудненню
навколишнього середовища; мінімізація негативних екологічних
впливів продукції. Також необхідно врахувати ряд таких зобов’язань:
з дотримання екологічних стандартів, законів, регламентів;
з проведення аудиторських перевірок і оцінки результативності
екологічних дій;
щодо взаємодії з місцевою владою;
із забезпечення безпечних для здоров’я умов праці;
з навчання персоналу й торговельних партнерів;
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з енергозбереження, землекористування, економії водних
ресурсів, мінімізації відходів тощо.
Досягнення вищевказаних завдань потребує формування
системи екологічної сертифікації технологій, як чинника, що впливає
на якість і ціну майбутньої сировини та (або) продукції. Вона
передбачає такий алгоритм: залучення третьої сторони, проведення
процедури екологічного аудиту, використання набору робіт із оцінки
відповідності, які визначаються в договорі (у схемі екологічної
сертифікації). На макрорівні при відповідності інновацій екологізації,
інформатизації, глобалізації економічних процесів та об’єктивних умов
інноваційного управління на перший план виходять процеси
економічного, екологічного і соціального розвитку адміністративнотериторіальних одиниць в цілому та окремих регіональних
господарських комплексів. Вивчення зазначених питань пропонується
проводити на основі системно-екологічного аналізу, моделювання
економічних, екологічних, соціальних процесів, статистичних даних,
експертних оцінок, екологічного аудиту і проведення відповідних
сертифікації [3].
Використані джерела:
1.Безруков В. Оценка инновационной деятельности промышленных
предприятий / В. Безруков, Г. Остапкович // Экономист. – 2001. –
№ 5. – С. 37-41.
2.Родіонов О.В. Особливості екологічного менеджменту в життєвому
циклі виробів підприємств / О.В. Родіонов // Економіка. Менеджмент.
Підприємництво. – 2006. – Вип. 15. − С. 178-185.
3.Должанський І.З. Організація процесу формування та розвитку ринку
екологічно чистих товарів / І.З. Должанський, О.В. Бєлякова –
Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2009. – 235 с.
Башкін І.Е.,
студент,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
З розвитком сучасних інформаційних технологій проблеми
запровадження в Україні електронного документа та електронного
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документообігу стають все більш актуальними. Вони набувають
значної політичної та економічної ваги у зв’язку з розширенням
використання інформаційно-комунікаційних технологій в суспільних
відносинах, розбудові систем електронних платежів, електронної
торгівлі тощо. При цьому, якщо у Цивільному кодексі Української РСР
(від 18.07.1963 р. із змінами і доповненнями) було багато обмежень
щодо використання електронного документа, то новий Цивільний
кодекс України (від 16.01.2003 р. із змінами і доповненнями) дозволив
широке
застосування
електронних
документів
у
цивільних
правовідносинах [1].
Вагомий внесок у дослідження теоретично-методологічних засад
документування та його організації, у тому числі впровадження
електронного документообігу зробили такі науковці: Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, В.І. Головко, М.В. Кужельний, М.В. Ларін, Т.Г. Мельник,
В.Г. Швець та ін. Ними були досліджені основні переваги та недоліки
впровадження електронного документообігу на підприємстві. Проте ще
не розроблено єдиної методології впровадження електронного
документообігу та мінімізації можливих негативних наслідків такого
впровадження. Саме тому досі актуальною залишається перехід
підприємств на систему електронного документообігу і подання
електронної звітності.
Електронний документообіг (обіг електронних документів) −
сукупність
процесів
створення,
оброблення,
відправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення
електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки
цілісності та, у разі необхідності, з підтвердженням факту одержання
таких документів [2].
Основна функція будь-якої установи – прийняття управлінських
рішень. При цьому вихідні дані для прийняття рішень, необхідна
інформація і самі рішення мають вигляд службових документів.
Автоматизація роботи зі службовими документами, що циркулюють в
організації, має найважливіше значення для підвищення ефективності
діяльності системи управління в цілому.
Перевага електронного документообігу над традиційним є
безперечною, адже, основною проблемою традиційної технології
управління документообігом є практична неможливість централізовано
відслідковувати рух документів організації в реальному масштабі часу.
Окрім цього, реальними позитивними ознаками електронного
документообігу є:
1)можливість вміщення в документ, крім тексту, мультимедійних
даних;
2)можливість використання заздалегідь заготовлених форм;
3)висока швидкість передачі інформації за великою кількістю
адрес;
104

4)економія коштів (папір, картриджі для принтера, поштові марки
та конверти, послуги кур'єра, простір для архіву);
5)висока компактність архіву;
6)висока швидкість пошуку та одержання інформації;
7)можливість захисту документів від несанкціонованого доступу
та розмежування прав доступу співробітників до інформації [3].
Однак кардинальні, революційні підходи до автоматизації
документообігу небезпечні, оскільки можуть призвести до серйозних
проблем в управлінні і навіть дезорганізації діяльності. Зокрема,
введення електронного документообігу дає змогу знизити кількість
служб, зайнятих роботою з документами, що, безперечно, відіб’ється
на скороченні кадрового складу. Більш того, введення самого поняття
«електронного документообігу» потребує розкриття його суті і
розуміння в комплексі з такими поняттями, як електронне
документування, електронний архів, архів електронних документів
тощо. Ні законодавчо, ні методично не прописано саме такий комплекс
системи автоматизації документообігу в організації. Тому говорити про
швидкий та якісний перехід від традиційного документообігу до
електронного на українських підприємствах без чіткої, продуманої
нормативно-методичної бази ще зарано.
Однією з проблем, пов’язаних з упровадженням систем
електронного документообігу, є необхідність забезпечення юридичної
сили електронних документів [4]. Крім того, залишаються не вповні
з’ясованими питання процедури відбору електронних документів для
архівного зберігання. Також спеціалісти вважають, що кількість
бажаючих займатися такою діяльністю як сертифікація ключів,
можливо, буде незначною. Зокрема, тому, що фінансовий бар’єр
виходу на ринок таких структур за нинішніх умов буде досить високим
з огляду на специфіку їх функцій (надання засобів цифрового підпису,
формування, розповсюдження, скасування, блокування та поновлення
сертифікації ключів, генерація відкритих та особистих ключів тощо).
Враховуючи те, що все повинно починатися практично з нуля, оскільки
таким є ринок користувачів, «повернення» зроблених вкладень буде
довгим [5].
Таким чином, можна сказати, що електронний документообіг – це
сукупність технологій, які значно оптимізують й істотно змінюють
роботу будь-якого підприємства. Завдяки впровадженню електронного
документообігу на підприємстві досягається значна економія
матеріалів та простору для зберігання документів. Але варто
зазначити, що система подібного масштабу не може бути
впровадження «з нуля», оскільки впровадження може викликати
довгостроковий параліч всієї діяльності підприємства. Перед
розгортанням системи електронного документообігу і діловодства
необхідно виважено оцінити готовність всіх суб’єктів до прийняття
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рішень щодо якісно нових технологій. Більш того, процес електронного
документообігу ще повністю не закріплений законодавчо і методично,
тому говорити про швидкий та якісний перехід від традиційного
документообігу до електронного в Україні ще зарано.
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імені Тараса Шевченка,
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Значний розвиток науки і техніки, поступовий вихід українських
підприємств на міжнародний ринок зумовлює здійснення переходу
економіки України до екологічно збалансованого розвитку,
спрямованого на переведення господарського мислення у соціальноекологічне русло.
Суттєвий
внесок
у
дослідження
екологічних
аспектів
бухгалтерського обліку та звітності внесли такі зарубіжні та вітчизняні
вчені:
В.Д. Базилевич,
В. Воробей,
І. Журовська,
Д. Вальтер,
Г.І. Купалова, В.Г. Швець та ін. Вони розробили теоретичні засади
приведення екологічної звітності до європейських стандартів,
запровадження «зелених» стандартів ведення бізнесу та екологічного
підприємництва.
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Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух в
діючих формах грошових коштів підприємства за звітний період. Разом
з тим у фінансовій звітності не відображаються екологічні аспекти
діяльності підприємства [1]. На відміну від фінансової звітності,
нефінансова звітність відображає інформацію про діяльність суб’єкта
господарювання ширше, розкриваючи, зокрема, і екологічні
результати, оцінюючи вплив на навколишнє середовище та є
орієнтованою на майбутнє.
У контексті переходу України на Міжнародні стандарти
фінансової звітності підприємства повинні дотримуватись якісних
характеристик фінансових звітів при здійсненні різних видів діяльності,
таких як, наприклад, економічної та екологічної. Якісні характеристики,
вказані у МПСБО 1 «Подання фінансових звітів» включають:
безперервність, нарахування, послідовність подання, суттєвість та
об’єднання, порівняльна інформація.
В таких формах фінансової звітності як Звіт про фінансовий стан
(Баланс), Звіт про фінансові результати та Примітки до річної
фінансової звітності міститься інформація про екологічні показники.
Так,
Баланс
надає
інформацію
про
необоротні
активи
природоохоронного призначення, запаси екологічно безпечної
сировини, екологічні зобов’язання, стан розрахунків з екологічного
податку та ін. Звіт про фінансові результати надає користувачам повну
інформацію про екологічні доходи і витрати, прибутки та збитки від
екологічної діяльності підприємства. Примітки до річної фінансової
звітності містять пояснення щодо екологічних показників інших
фінансових звітів, розкривається інформація про права на
користування природними ресурсами, біологічні активи та ін. [2, c.14].
Але великим недоліком існуючих форм є відсутність окремих розділів
щодо екологічних показників.
Розкриття
інформації
про
природоохоронну
діяльність
підприємства в його річному бухгалтерському звіті допомагає
власникам оцінювати діяльність керівництва, забезпечувати широкий
суспільний контроль, сприяє формуванню позитивного іміджу компанії
[3, c.19]. Недостатня увага до проблеми істотно збільшує ризик
спотворення картини фінансового становища підприємства, що
формується в бухгалтерському обліку та звітності. Як наслідок,
питання, пов’язані з екологічною діяльністю, впливають на аудит
бухгалтерської звітності, особливо на стадіях укладення договору,
планування, здійснення аудиторських процедур.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Нині
«Екологічне
управління»
має
сучаснішу
назву –
«Екологічний менеджмент». Екологічний менеджмент − це система
управління навколишнім середовищем (система екологічного
менеджменту), частина загальної системи управління, що включає
організаційну структуру, діяльність із планування, обов'язки,
відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для
розробки, здійснення й аналізу екологічної політики [1].
Екологічний менеджмент має етнічні, економічні та екологічні
аспекти. Розглянемо їх детальніше:
1)Етнічний аспект.
Стратегія управління природними ресурсами обумовлена
концепцією антропогенних природних відносин. Етичні аспекти
включають культурні та соціальні питання, пов'язані з навколишнім
середовищем і зі змінами у ньому. Існують дві думки двох шкіл з
екологічної етики: антропоцентризм та екоцентризм. Кожен з них
впливає на широкий спектр стилів управління екологічних ресурсів
уздовж континиуму.
-Антропоцентризм. Антропоцентризм дивиться на існуючу
природу як на інтереси людини і як на товар, що можна
використовувати на благо людства і якості людського життя.
Антропоцентричний екологічний менеджмент ресурсів − це не
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збереження довкілля виключно заради навколишнього середовища, а
збереження довкілля та структури екосистем заради людини.
-Екоцентризм. Екоцентризм включає філософію таких напрямів,
як екофемінізм і глибинна екологія. Вони розвинулись як реакція на
домінуючі антропоцентричні парадигми.
2)Економічний аспект.
Екологічна економіка − трансдисциплінарна галузь знань, що
з'явилася на початку 1990-х років і вивчає взаємозв'язки між
екосистемами та економічними системами в самому широкому їх
поданні. Ця економіка є, свого роду, синтезом традиційної
неокласичної і ресурсної економіки в поєднанні з аналізом впливу
господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС) з одного
боку, і економіки природокористування з ОВНС та традиційної екології,
з іншого
3)Екологічний аспект
Загальною науковою концепцією і стимулом управління
екологічними ресурсами є ресурсовідновлювальність. Простіше
кажучи, це є пропускна здатність відносити до максимальної кількості
організмів конкретний ресурс які вони (організми) можуть
підтримувати, відновлювати [2].
Екологічне планування на підприємстві є першим кроком до
формування екологічної політики підприємства. Розробка екологічної
політики повинна здійснюватися після проведення оцінки вихідного
стану. Це дозволяє отримати необхідну інформацію про проблеми і
можливості підприємства.
Послідовність кроків щодо розробки екологічної політики
підприємства передбачає:
прийняття вищим керівництвом рішення про розробку
екологічної політики;
розробка робочого варіанту екологічної політики підприємства;
ознайомлення з робочим варіантом екологічної політики
керівництва та персоналу підприємства, всіх зовнішніх зацікавлених
осіб з метою врахування всіх пропозицій і рекомендацій;
доопрацювання екологічної політики підприємства;
затвердження вищим керівництвом підприємства розробленої
екологічної політики;
публічне декларування екологічної політики для всіх
зацікавлених осіб і сторін [3].
Таким чином, для України і, в першу чергу, для підприємств
найбільше зацікавлених в інтеграції у систему світових ринкових
відносин принципово можливі дві основні позиції по відношенню до
екологічного менеджменту. Перша з них − пасивна і вичікувальна
позиція, що виправдується кризою, скороченням виробництва і
відсутністю елементарних засобів. Неминучим наслідком такого
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ставлення є імітація і фальсифікація діяльності, примусове навчання
та впровадження систем екологічного менеджменту із залученням
західних фахівців, невиправдані матеріальні витрати і хронічне
відставання в цій сфері від промислово розвинутих країн. Це
приводить до значних економічних втрат і втрачених можливостей.
Друга позиція − активна та ініціативна з використанням власних
можливостей і засобів, що дозволяє розвивати екологічний
менеджмент в країні з урахуванням національних особливостей та
інтересів. При цьому вітчизняні підприємства можуть виступати не
тільки як рівноправні партнери, а і як світові лідери в цій сфері
діяльності, використовуючи економічні можливості та переваги.
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Протягом останніх десятиріч у світі відбувається суттєве
зростання ролі органічного виробництва та активне збільшення попиту
на його продукцію. Світовий ринок органічної продукції на кінець
2013 року оцінювався у понад 72 млрд євро, що на 9 млрд євро більше
порівняно із 2011 роком. На початок 2015 року ємність цього ринку вже
оцінювалась у 80 млрд євро. Зважаючи на світові тенденції у
сільському господарстві, можна стверджувати, що ринок органічної
продукції зростатиме швидкими темпами.
Актуальність теми обумовила потребу у дослідженні та аналізі
сучасного стану органічного виробництва у світі, визначенні основних
напрямів його розвитку, вивченні можливостей та загроз для України у
намаганнях зайняти відповідну нішу на ринку.
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За визначенням Міжнародної федерації руху за органічне
сільське господарство (IFOAM), «органічне сільське господарство –
виробнича система, що підтримує здоров'я ґрунтів, екосистем і людей.
Воно залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та
природних циклів, характерних для місцевих умов, при цьому
виключається використання шкідливих ресурсів, які викликають
несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство поєднує в собі
традиції, нововведення та науку з метою покращення стану
навколишнього середовища та сприяння розвитку справедливих
взаємовідносин і належного рівня життя для всього вищезазначеного»
[1]. Найпростіше визначення органічного землеробства дала в
1980 році дослідницька група Департаменту сільського господарства
США – «органічне землеробство – це система виробництва
сільськогосподарської продукції, яка забороняє використання
синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та
харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин» [2].
Незважаючи на уповільнення темпів зростання світової
економіки, обсяг реалізації органічних продуктів на світовому ринку
продовжує зростати. За прогнозами, у 2020 році ринок органічної
продукції може досягти 200-250 млрд дол. США. Щорічне зростання
ринку в країнах Європи становить близько 10 %. За даними
дослідницької організації «Органік монітор», понад 90 % споживачів
органічних продуктів мешкають у США та Європі. Найбільшим є
американський ринок органічної продукції − в різні роки коливався від
47 до 53 % від загальної ємності ринку. Країнами з найбільшими
ринками органічної продукції є США, Німеччина та Франція. Найвищий
рівень споживання на душу населення спостерігається у Швейцарії,
Данії та Люксембурзі. Найбільші частки ринку у Данії, Швейцарії та
Австрії [3,4].
В Європі зосереджено 29 % органічних сільськогосподарських
площ
світу.
Країнами
з
найбільшою
площею
органічних
сільськогосподарських земель є Іспанія (1,6 млн га), Італія (1,1 млн га)
та Німеччина (1 млн га). Сім європейських країн мають частку
органічних сільськогосподарських площ вищу, ніж 10 % від усіх
сільськогосподарських земель: Ліхтенштейн (29,3 %), Австрія (19,7 %),
Швеція (15,2 %), Естонія (14,8 %), Швейцарія (11,7 %), Чеська
Республіка (10,7 %) та Латвія (10,4 %). Найбільший ринок органічних
продуктів з товарообігом на суму 6,6 млрд євро у Німеччині, далі йдуть
Франція (3,8 млрд євро) та Велика Британія (1,9 млрд євро) [4].
У
США
продукція
органічного
сільськогосподарського
виробництва реалізується, у першу чергу, на місцевих фермерських
ринках. Європейський досвід свідчить, що 73 % органічної продукції
просувається через мережу роздрібної торгівлі, 15 % − шляхом
прямого продажу з підприємств-виробників і через ринки, 12 %
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реалізується через спеціалізовані магазини, в тому числі й інтернетмагазини. Крім того, нині у США та Європі з’являються спеціальні
«органічні» ресторани і кафе, в звичайних ресторанах пропонують
страви з органічних продуктів. Характерною рисою сучасності є
швидкий розвиток органічного ринку дитячого харчування.
Світовий досвід свідчить, що пік попиту на органічну продукцію
спостерігається у населення віком 40-49 років, що пояснюється,
насамперед, кращим матеріальним станом цієї групи людей і
відповідальним ставленням до свого здоров’я [5]. Спостерігається
також тренд до здорового способу життя. Тому молодь віком 2535 років підвищила протягом останніх 3 років у загальному споживанні
частку органічної продукції на 3 %.
Ринок органічних продуктів у світі міг би розвиватися й
швидшими темпами коли б не такий стримуючий фактор, як порівняно
висока вартість органічних товарів і продуктів. Ціни на органічну
продукцію, зазвичай, набагато вищі, ніж на звичайну. Наприклад, за
європейськими стандартами, націнка на органічні продукти й товари є
виправданою у розмірі 20-30 %. А в Україні та деяких інших країнах
світу в окремих випадках вартість органічних товарів може бути на
50-300 % вище, ніж неорганічних [1; 6; 7].
Вища ціна на органічну продукцію пояснюється декількома
причинами:
по-перше, значні виробничі витрати. Зокрема, вищі ціни на
продукцію тваринництва, вироблену за органічними технологіями,
пояснюються дорогою органічною кормовою базою;
по-друге, більш дорога переробка та зберігання органічної
продукції порівняно зі звичайними продуктами;
по-третє, вищі собівартість та ціни на органічну продукцію
обумовлені й невеликими обсягами виробництва та обмеженими
відстанями, на які можна доставити продукти у придатному для
споживання вигляді;
по-четверте, в цінові надбавки на органічні товари включають
вищі витрати на оплату праці, адміністративні, інспекційні та
сертифікаційні витрати.
Проте, незважаючи на активний розвиток ринку органічної
продукції, ЄС має обмежені можливості щодо розширення цього
виробництва. Основні причини такі: низькі якісні характеристики
ґрунтів та широке використання в сільському господарстві інтенсивних
технологій. Відведені під них території «оточують» землі органічних
господарств, стримуючи їхній розвиток. Виходячи з цього та тенденцій
розвитку кон’юнктури ринку органічних продуктів Європейського
Союзу, Україна має перспективи зайняти на ньому свій сегмент.
Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, особливо при
створенні зони вільної торгівлі, органічне землеробство може стати
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одним із факторів посилення економічних зв’язків із Європейським
Союзом з одночасним впровадженням ресурсозберігаючих технологій.
В ЄС підтримується стабільний попит на органічне зерно, бобові,
овочі, фрукти та продукти їх переробки. Водночас у структурі експорту
України в Європейський Союз вони займають незначну частку:
зернові − 7,44 %, їстівні плоди й горіхи – 3,53 %, овочі та
коренеплоди − 1,10 % [4].
Незважаючи на перспективи розвитку експортного потенціалу і
збереження
та
відновлення
якісних
характеристик
ґрунтів,
стримуючими факторами розвитку органічного землеробства в Україні
є:
перехід до органічного землеробства триває від 2 до 5 років,
протягом яких підприємець несе збитки від зниження урожайності та
боротьби з бур’янами й шкідниками;
доволі тривалий і затратний процес проходження європейської
сертифікації, мала обізнаність про сертифікуючі установи та сам
процес сертифікації;
жорсткі вимоги до якості екологічної продукції, які займають ще
певний проміжок часу для впровадження у виробництво;
низький рівень екологічної культури, освіти та інноваційної
активності аграрних виробників.
Таким чином, для активізації експортного потенціалу і
розв’язання екологічних проблем землеробства в Україні доцільно
розвивати законодавчу базу, а саме гармонізацію із європейським
законодавством, та розвиток координації та роботи із сертифікуючими
органами; забезпечити державну підтримку господарств у перехідний
період та в ході проведення сертифікації на відповідність органічному
виробництву; створити інфраструктуру ринку органічних продуктів.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ СУЧАСНОСТІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
В Україні все більшої актуальності набуває питання екології,
оскільки економіка країни характеризується високим рівнем енерго- та
ресурсоємності, зношеністю обладнання та низьким рівнем
впровадження інноваційних технологій. Екологічна політика України
націлена на дотримання правильного господарювання підприємств,
міжнародних еколого-економічних умов співпраці з метою вирішення
першочергових проблем країни.
Першопричинами екологічних проблем в Україні є:
 успадкована структура економіки з переважаючою часткою
ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої був
посилений переходом до ринкових умов;
 зношеність основних засобів, особливо промислової і
транспортної інфраструктури;
 існуюча недосконала система державного управління у сфері
охорони навколишнього природного середовища, неналежне
регулювання використання природних ресурсів, відсутність чіткого
розмежування природоохоронних та господарських функцій;
 недостатня
сформованість
інститутів
громадянського
суспільства; слабке розуміння в суспільстві пріоритетів збереження
навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку;
 недотримання природоохоронного законодавства [1].
Екологічна політика підприємств являє собою сукупність заходів
та напрямів розвитку, ведення діловодства, участі у міжнародних
проектах, підтримки навколишнього середовища, які впроваджуються у
кожному регіоні на підприємстві для підтримки природоохоронної
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системи у відповідності до міжнародних стандартів. На рівні
підприємств повинні застосовуватися новітні природоохоронні
технології, які являють собою такі інновації: системи обробки та
очищення води, повітря, газів; застосування альтернативних джерел
отримання електроенергії: сонячні батареї, кремнієві пластини для
електронного обладнання, вітряки, гідро- та електростанції місцевого
призначення; конденсатори, механічні та бактеріологічні очищувачі
повітря і питної води та ін. [2].
Велике значення у формуванні державної політики відіграє
міжнародне екологічне право. Згідно з визначенням фахівців із
міжнародного права екологічна політика являє собою свідому та
організовану регулюючу діяльність, за допомогою якої за
посередництвом держави і громадських, а особливо політичних
організацій, регулюється ставлення суспільства до природи з метою
захисту і розвитку навколишнього середовища. Обумовлену таким
чином екологічну політику не слід розуміти як державну політику та як
здійснення державної влади [3].
Розвиток громадянського суспільства пов'язаний із реалізацією
державної політики у сфері екології якій необхідне удосконалення в
частині створення правових умов, що дозволяють громадянам брати
участь у прийнятті та реалізації екологічно значимих рішень, у тому
числі шляхом проведення опитувань, громадських слухань,
громадських експертиз та референдумів, а також організації
громадського екологічного контролю, зокрема з боку громадських
інспекцій. Під еколого-правовою політикою також розуміють систему
законодавчих, адміністративних та економічних заходів, що
реалізуються державою для вирішення екологічних проблем. У
міжнародно-правових
документах
договірні
сторони
також
використовують термін «екологічно обґрунтована політика», чи мають
на увазі її здійснення в рамках таких більш ширших понять, як
«національна політика з метою сталого розвитку», «співробітництво в
галузі охорони навколишнього середовища», «спільні дії в галузі
екологічної безпеки», «взаємодія в галузі екологічної безпеки».
Крім того, у документах із міжнародного права щодо
навколишнього природного середовища містяться такі спеціальні
терміни, як: «політика щодо лісів», «політика в галузі просторового
планування», «політика в галузі попередження і боротьби із
забрудненням водних ресурсів», «політика з метою зведення до
мінімуму шкоди, що завдається здоров'ю людей і навколишньому
середовищу небезпечними та іншими відходами» [3].
Таким чином, нині не існує організованого тлумачення терміну
«екологічна політика». Тому це питання потребує подальшого
дослідження і вирішення як науковцями, так і практиками.
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На
сьогоднішній
день
основною
умовою
ведення
конкурентоспроможного бізнесу є екологічна безпека. Виокремлення
екологічного складника в економічній діяльності як держави, так і
підприємств є можливим шляхом відображення екологічних активів та
екологічних пасивів в системі бухгалтерського обліку. Важливим
аспектом такої системи є правильне формулювання господарських
операцій, які пов’язані із відображенням природних ресурсів та
екологічних показників, та їх реєстрація. Оскільки тенденція щодо
збереження навколишнього середовища та ведення екологічночистого підприємництва почала набирати великої популярності
відносно недавно, методологія ведення екологічного обліку ще не
достатньо відпрацьована.
Дане питання висвітлюється в працях відомих учених, науковців
та дослідників, серед яких В. Вернадський, О. Вороновська, Л. Гринів,
В. Жук,
І. Замула,
Л. Ларуш,
С. Подолинський,
М. Руденко,
М. Федоров, В. Шевчук та інші.
Нині існує потреба відображати в системі бухгалтерського обліку
господарські операції, які безпосередньо характеризують інтенсивність
та ефективність і порядок використання природних ресурсів. Доцільно
відображати їх в групі активів підприємства відокремлено. Формуючи
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зобов’язання та визначаючи результат діяльності підприємства,
необхідним також є їх відокремлене відображення на рахунках
бухгалтерського обліку, а реєстрація – у відокремлених аналітичних
реєстрах, що міститимуть інформацію, відображену у розрізі
субрахунків [1]. Така система обліку повною мірою буде відображати
взаємодію економічної діяльності підприємства
та безпеки
навколишнього середовища. Екологічний облік має знайти
відображення в загальній системі бухгалтерського обліку. Тільки у
цьому випадку він стане ефективним інструментом виконання умов
еколого-економічної політики держави.
Доцільно також формувати систему обліку сільськогосподарських
підприємств у поєднанні бухгалтерського, управлінського, податкового
та екологічного обліку. При цьому необхідним вбачаємо виокремлення
екологічного складника у кожній із структурних частин системи обліку.
Аналогічно повинна функціонувати і система контролю, а екологічний
аудит – як одна із функцій управління охороною навколишнього
природного середовища [2].
Отже, екологічний облік сільськогосподарських підприємств
повинен діяти як цілісна система, що включає такі складові:
фінансовий облік; управлінський облік та звітність за екологічними
показниками; внутрішній контроль; екологічний аудит.
Необхідним вважаємо і виокремлення в системі бухгалтерського
та управлінського обліку екологічних зобов’язань та результатів
діяльності. Екологічні зобов’язання виникають у результаті здійснення
основної діяльності, недотримання норм екологічного законодавства,
що призводить до необхідності компенсації завданої шкоди, сплати
штрафів, добровільних дій підприємства щодо усунення негативних
впливів на НПС, виходячи із бажання підтримувати свою репутацію.
Управлінський екологічний облік складається з обліку екологічних
витрат і обліку екологічних доходів. Якщо на підприємстві масштаби
природоохоронної діяльності
невеликі, вона структурно не
відособлена, послуги екологічного характеру «на сторону» не
надаються, доцільно облік витрат вести на рахунках 8-го класу у
розрізі субрахунків: матеріальні витрати; витрати на оплату праці,
зайнятих в сфері охорони довкілля; витрати на соціальне страхування
працівників, зайнятих у сфері довкілля; амортизація основних засобів
природоохоронного призначення; екологічний податок та інші
екологічні платежі; інші витрати екологічного характеру [3].
Така відокремлена інформація дасть можливість враховувати
вплив виробничої діяльності на стан навколишнього природного
середовища та фінансовий стан підприємств.
Отже, після виокремлення в системі бухгалтерського,
управлінського
та
податкового
обліку
сільськогосподарських
підприємств екологічної складової, стане можливим проведення оцінки
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впливу на стан довкілля та економічні результати діяльності. Тому,
запропонована
модель
інтегрованого
бухгалтерського
обліку
допоможе вирішити проблему виконання умов міжнародних «правил
гри» у бізнесі.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В умовах скорочення інвестиційних потоків, зниження з боку банків
обсягів кредитування реального сектору економіки необхідно шукати нові
шляхи для зростання інвестиційної активності. Сучасний інвестиційний
клімат в Україні через низку причин не можна вважати сприятливим як для
вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. У зв'язку з цим заслуговує на
увагу питання підвищення ролі небанківських кредитних установ у розвитку
української економіки.
На сьогоднішній день в Україні склалася ситуація, коли небанківські
кредитні установи ще не відіграють тієї позитивної ролі в економіці, якої
від них можна було б очікувати. Їх участь у фінансовому посередництві та
підтримці розвитку малого і середнього бізнесу практично непомітна.
Однак, в майбутньому діяльність небанківських кредитних установ,
зокрема кредитних компаній та спілок, може відігравати вагому роль у
функціонуванні ринку фінансових послуг, оскільки вони є
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перспективними внутрішніми інвесторами, утворюють альтернативний
банківському сектору сегмент, створюють альтернативні фінансові
послуги, чим забезпечують розвиток конкурентного середовища на
ринку кредитних ресурсів.
Тому велику увагу необхідно приділяти вивченню теоретичних і
практичних аспектів діяльності кредитних спілок як особливого виду
небанківських кредитних установ, які функціонують на фінансовому
ринку України. Актуальність цієї теми обумовлюється ще й тим
фактом, що кредитні установи, а в подальшому «кредитні спілки», які
регулюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг, є досить «молодими», їх діяльність розпочалась з 2003 року,
коли було прийнято ряд нормативних документів щодо їх створення та
функціонування.
Проблемами функціонування небанківських кредитних установ і
формування їх кредитного потенціалу займалися і займаються такі
провідні науковці: О. Василик, Н. Внукова, Б. Івасів, В. Корнєєв,
М. Крупка, І. Лютий, А. Мороз, А. Пересада, М. Савлук, В. Ходаківська,
В. Шелудько та інших. Проте необхідно відмітити відсутність у
вітчизняній літературі досліджень щодо діяльності на фінансовому
ринку України таких небанківських кредитних установ як кредитні
спілки, які працюють поряд із банками, кредитним компаніями і
ломбардами.
Слід зазначити, що діяльність кредитних спілок в Україні окремо
від інших кредитних установ майже не досліджувалася, тому слід
проаналізувати особливості їх функціонування. По-перше, кредитна
спілка – це фінансова установа. До фінансових установ, які
функціонують на ринку фінансових послуг України, окрім кредитних
спілок належать: банки, кредитні компанії, ломбарди, лізингові
компанії,
довірчі
товариства,
страхові
компанії,
установи
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і
компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є
надання фінансових послуг. По-друге, кредитна спілка – це кредитна
установа. Із сукупності фінансових установ виокремлюється такий вид,
як кредитні установи, які відповідно до Закону України «Про кредитні
установи» мають право за рахунок залучених коштів надавати
фінансові кредити на власний ризик. До кредитних установ, окрім
кредитних спілок, належать банки та кредитні компанії [1].
Кредитна спілка, на відміну від кредитної компанії, є
неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами,
професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з
метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та
наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків
членів кредитної спілки. Основним видом діяльності кредитної спілки є
надання фінансових кредитів на власний ризик. Фінансовий кредит −
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це кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на
визначений строк та під процент [2-4].
Отже, діяльність небанківських кредитних установ відіграє велику
роль у функціонуванні ринку фінансових послуг. Здійснюючи операції
із інвестування і залучення коштів, вони зменшують для учасників
ринку витрати і відповідні ризики від проведення операцій з
фінансовими активами. Без фінансових посередників не можуть
реалізовуватися всі переваги існування ринку фінансових послуг.
Кредитні спілки перебувають на початковому етапі свого розвитку,
здійснюють перші спроби віднайти власну нішу і закріпитись на
кредитному ринку. Враховуючи кількість банків і кредитних компаній,
можна стверджувати, що конкуренція на кредитному ринку досить
велика, тому кредитним спілкам слід чітко визначити сегмент ринку, на
якому вони будуть надавати послуги з кредитування. Це може бути
кредитування
малого
та
середнього
бізнесу,
так
зване,
мікрокредитування та кредитування населення. Малий і середній
бізнес стали відігравати формоутворюючу роль в ринкових відносинах
вже на сучасних етапах індустріального й постіндустріального розвитку
суспільства.
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СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ
ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
Відповідно до концепції сталого розвитку суспільство
розглядається як система трьох взаємопов’язаних складових:
економічної, соціальної та екологічної. З цього витікає, що розвиток
однієї з складових без врахування стану інших не може вважатися
цілісним. Однією із умов забезпечення сталого розвитку є
запровадження екологічного аудиту, оскільки важливим є контроль за
використанням ресурсів, збереженням навколишнього природного
середовища для забезпечення задоволення потреб людей як нині, так
і в майбутньому. Тому, використовуючи світовий досвід, в Україні
впроваджується
аудит
діяльності
підприємств
на
предмет
відповідності вимогам збереження навколишнього природного
середовища.
Розробці методологічних засад і підходів екологічного аудиту, а
також його впровадженню у практику приділили увагу відомі зарубіжні
та вітчизняні вчені. Серед них А. Ендрес, С.В. Макаров, Л.І. Максимів,
В.М. Навроцький, І.М. Потравний, К. Ріхтер, Л.А. Сахно, Г.П. Сєров,
В.Л. Сидорчук, В.Я. Шевчук та ін.
Незважаючи на значні здобутки вчених, існують невирішені
питання, які стосуються впровадження та ефективного проведення
екологічного аудиту як на території України, так і інших держав.
Екологічний аудит виник у 70-х роках XX ст. Це свідчить про те, що
даний вид діяльності ще не достатньо розвинений. Насамперед,
виникають питання щодо розкриття сутності самого поняття
«екологічний аудит». Міжнародні та національні стандарти і нормативи
трактують його по-різному. Тому нагальною є потреба створення
єдиних стандартів для проведення екологічного аудиту, визначення
його завдань, методики та методології, організації та процедур
проведення екологічного аудиту.
В результаті проведеного нами дослідження встановлено, що
поняття екологічного аудиту у різних джерелах визначається порізному. Законодавчо в Україні визначення закріплене у Законі України
«Про екологічний аудит» від 24 червня 2004 року № 1862-IV.
Відповідно до цього нормативно-правового документу, екологічний
аудит – це документально оформлений системний незалежний процес
оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання та
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об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності
визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного
управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України
про охорону навколишнього природного середовища та іншим
критеріям екологічного аудиту[1].
Радою Європейського Співтовариства введене визначення:
екологічний аудит − засіб управління, що представляє систематичну,
періодичну, об'єктивну і документовану оцінку системи керування і
процесів, установлених для охорони навколишнього середовища за
певними цілями.
Для забезпечення розвитку суспільства в умовах сталого
розвитку екологічний аудит ставить такі основні завдання:
1) збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої
діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі
висновку екологічного аудиту;
2) встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту
вимогам законодавства про охорону навколишнього природного
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
3) оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан
навколишнього природного середовища;
4) оцінка ефективності, повноти та обґрунтованості заходів, що
реалізуються для охорони навколишнього природного середовища на
об'єкті екологічного аудиту.
В Україні також визначені основні принципи проведення
екологічного
аудиту:
незалежність,
законність,
наукова
обґрунтованість,
об'єктивність,
неупередженість,
достовірність,
документованість, конфіденційність, персональна відповідальність
аудитора. Дотримання цих вимог важливе для надання правильного
аудиторського висновку, що в майбутньому призведе до кращого
збереження навколишнього середовища при високій ефективності
діяльності підприємства.
В нашій країні екологічний аудит перебуває на стадії розвитку.
Початком становлення його на теренах нашої держави можна вважати
прийняття Закону України «Про екологічний аудит», що базується на
міжнародних стандартах, а саме ISO 14000. Ці стандарти діють з
1996 року, де зазначені принципи і процедури екологічного аудиту.
Основними перешкодами розвитку екологічного аудиту є:
- недосконалість нормативно-правової бази в сфері еко-аудиту та
запозичення зарубіжного досвіду, який може не відповідати тому, що
відбувається у нашій державі;
- неусвідомлення керівництвом підприємства користі, яку може
принести система екологічного менеджменту та аудиту для
підприємств, підвищуючи їх конкурентоспроможність;
- невисока якість надання послуг з екологічного аудиту;
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- недостатнє усвідомлення необхідності дотримання концепції
сталого розвитку для забезпечення сприятливих умов у майбутньому.
Отже, для розвитку екологічного аудиту потрібно створити
систему національних стандартів, яка базувалася б на міжнародних
стандартах і враховувала б національні інтереси. Необхідно
стимулювати підприємства проводити екологічний аудит, насамперед,
готуючи висококваліфіковані кадри, бо нині їх не вистачає. Важливою
умовою є також інформування та донесення до всіх положень
концепції сталого розвитку, що сприятиме стабільності та ефективності
економіки суспільства в цілому, так і окремих підприємств.
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АКТУАЛЬНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В умовах реалізації концепції сталого розвитку актуальною
вимогою часу є адаптація теоретичних засад і прикладних аспектів
обліку з урахуванням інформаційних потреб менеджменту для
ефективного управління діяльністю у сфері охорони довкілля і
природокористування.
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Актуальні проблеми економіко-екологічного управління та
адаптації бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку
досліджували В.Д. Базилевич, Б.В. Буркинський, Т.П. Галушкіна,
В.М. Геєць, Л.С. Гринів, Д. Вальтер, Т.Г. Мельник, В.Є. Реутов,
В.Я. Шевчук, Г.І. Шоган, В.Г. Швець та інші [1].
На необхідності розвитку інформаційного ресурсу в забезпеченні
сталого розвитку наголошує В.С. Гнатюк, який зазначає, що
«виживання і становлення сталого розвитку суспільства неможливе
без інформатизації в глобальних масштабах, не може бути досягнуто
стихійним шляхом. Обов'язково потрібно управляти процесом соціоеко-розвитку. Проблема управління знову випливає з контексту
екологічного виміру стійкості соціокультурної реальності, а саме,
управління через інформаційні ресурси. Аналіз сучасної соціальноекономічної ситуації показує, що людство зараз стоїть перед кризою
управління. Вихід з кризи передбачає можливості управління і
регулювання відносин з природою, де сталий розвиток виступає
похідною постсучасної ситуації соціуму» [2, с. 416].
Сучасні підходи до розвитку соціально-екологічних аспектів
розвитку бухгалтерського обліку є досить розрізненими та такими, що
суперечать одне одному. Це змушує науку про бухгалтерський облік
розвиватися в неструктурованому напрямку, що не дозволяє
сформувати нові наукові знання та вирішити нагальні проблеми
практики. Наукові дослідження, спрямовані на формування теоретикометодологічних положень, визначають нові види бухгалтерського
обліку: екологічний, еколого-економічний та соціальний.
Ілічова О.В. зазначає, що «основним інструментом, покликаним
вирішити дану задачу на рівні підприємства є розробка та
впровадження екологічного обліку. На даний час при регулюванні
бухгалтерського обліку та звітності екологічні аспекти відбиваються в
деякій мірі безсистемно, за відсутності роз'яснень облікової
термінології, комплексної методики екологізації обліку, вимог до
розкриття у звітності екологічної інформації. Звідси виникає
необхідність розгляду екологічних питань фінансово-бухгалтерської
системи як складової частини облікових процесів підприємств і
організацій» [3, с. 1]. Такий поділ бухгалтерського обліку ускладнює
розвиток організації та методології.
Нині законодавство у сфері регулювання систем екологічного
менеджменту
активно
розвивається.
Зокрема
відбувається
гармонізація міжнародних і національних стандартів щодо систем
управління та контролю якості продукції. Наразі правове регулювання
екологічного менеджменту здійснюється в двох напрямках: а)
визначення
еколого-правового
статусу
економічних
суб'єктів
екологічно
небезпечної
діяльності;
б) впровадження
систем
екологічного менеджменту. Закони України визначають окремі аспекти
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екологічного менеджменту підприємства або порядок застосування
заходів (статистична екологічна звітність, екологічний облік,
інформування, оцінка екологічного впливу тощо).
У бухгалтерському обліку підприємства джерела первинної
інформації, у вигляді первинних облікових документів, є основою для
формування статистичного обліку і звітності, тобто джерел вторинної
інформації. У фінансовій звітності вітчизняних підприємств не
передбачено розкриття екологічної інформації та не існує вимог
законодавства щодо подання звітності суб’єктами господарювання про
здійснення операцій з
охорони навколишнього
природного
середовища. Тому подання екологічної інформації у вигляді
статистичної звітності як вторинного джерела облікової інформації має
недостовірний характер через велику неточність і динамізмом, які
можуть неочікувано призвести до неефективного управління
підприємством в поточному і довгостроковому періодах.
За результатами дослідження основних аспектів розвитку теорії
та методології бухгалтерського обліку в контексті інформаційного
забезпечення систем екологічного менеджменту встановлено:
1)посилення впливу екологічних факторів на економічну
ефективність суб’єктів господарювання потребує удосконалення
методологічної бази інформаційних джерел і процесу прийняття
управлінських рішень, яким є бухгалтерський облік;
2)існує актуальна потреба адаптації системи бухгалтерського
обліку до завдань інформаційного забезпечення сталого розвитку
суб’єктів господарювання;
3)нагальною вимогою часу є розвиток моделювання облікової
системи, яке покликане, використовуючи методологічні аспекти
облікової політики, адаптувати інформаційну систему підприємства.
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ЕКОЛОГІЧНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Сучасній економіці просто неможливо обходитися без
екологічного механізму. Природа відіграє надзвичайно важливу роль у
нашому житті, а в ній закладене ефективне використання
природоресурсного потенціалу і відновлення та покращення якості
навколишнього середовища.
Природокористування
має
бути
початковою умовою ведення тієї чи іншої господарської діяльності, а
також найважливішим критерієм оцінки кінцевої ефективності.
Тобто, об’єктивно потрібна така економічна інформація, яка б
мінімізувала негативний вплив на навколишнє середовище, а ще
краще – сприяла б покращенню природного потенціалу.
Найголовнішим інструментом формування такої інформації на
підприємстві є бухгалтерський екологічний облік і звітність.
Екологічна інформація в основному містить дані про витрати і
зобов’язання підприємства, які зумовлені його природоохоронною
діяльністю. Але водночас з цим неякісна або недостатня інформація
про екологічні витрати і зобов’язання суттєво підвищує ризик
помилкової оцінки фінансового стану підприємства, що формується в
бухгалтерській звітності. Рівень якості інформації впливає також на
об’єктивність та ефективність прийняття управлінських рішень, від
яких значною
мірою
залежить інвестиційна
привабливість,
конкурентоспроможність, а також імідж підприємства в цілому.
Екологічна звітність – це досить нове для України поняття, адже
ні Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», ні Положення про бухгалтерський облік ніяких методичних
рекомендацій з цього питання не містять [1, 2]. Але практичний досвід
свідчить про те, що в країнах Північної Америки та Західної Європи
вже протягом останніх п’ятнадцяти років близько тисячі компаній
готують звіти про свою природоохоронну діяльність.
Дуже важливими є якісні характеристики екологічної інформації,
яка міститься у фінансових звітах. Доцільно використовувати у якості
основних
характеристик
інформації
в
екологічних
звітах
характеристики, визначені Комітетом з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку для фінансових звітів. Концептуальна основа
складання і подання фінансових звітів містить чотири характеристики:
зрозумілість, доречність, достовірність і порівнянність [3].
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Екологічна інформація в фінансових звітах має бути зрозумілою
для користувачів за умови, що вони володіють певними знаннями в цій
галузі. Екологічні аспекти діяльності підприємства повинні бути
розкриті, а інформація добре пояснена. Для більшої зрозумілості вона
складається, як правило, з двох частин: вербальної (словесного опису)
та кількісної інформації у вигляді графіків, таблиць, діаграм тощо.
Достовірність означає, що екологічні дані мають відповідну якість
і екологічний вплив буде оцінено правильно. Достовірне подання
означає також, що екологічні впливи обраховуються та подаються
відповідно до екологічної реальності, а не відображають тільки
визначені законом вимоги.
Користувачі також повинні мати змогу порівнювати екологічні
звіти підприємства в часі для визначення тенденцій екологічного стану.
Більш того, користувачі повинні мати змогу порівнювати екологічні
звіти різних підприємств з метою оцінювання позицій та змін у них за
один і той же період.
Отже, необхідність формування та подання екологічної звітності
як комплексної системи економіко-екологічних знань і даних ще не до
кінця осмислена вітчизняними практиками та теоретиками. Через
відсутність в українському законодавстві чітких гармонізованих правил
у сфері охорони довкілля та фінансової звітності важко складати
екологічну звітність.
Тому необхідно розробити окремий стандарт фінансового обліку
та звітності, де б чітко було визначено поняття екологічних витрат,
зобов’язань, описані випадки їхнього визнання, способи оцінки.
Доцільно також оновити сучасні форми звітності: додати рядки, у яких
буде висвітлюватися інформація про екологічну діяльність
підприємства.
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3.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
4.Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невід’ємна складова
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ЕКОЛОГІЧНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ,
ЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Сучасна економіка не може обійтися без екологічного механізму.
Світова тенденція конкурентної боротьби ясно вказує на пріоритет
екологічно чистих видів продукції, робіт і послуг, створення екологічно
чистих технологій. Тому на сучасному етапі розвитку економіки
актуальним питанням функціонування промислових підприємств
України та суспільства в цілому є збереження навколишнього
природного
середовища,
раціональне
та
ефективне
природокористування, зменшення негативного впливу на природу.
Необхідність екологізації виробництва, масштабність проблем із
охорони довкілля, зростання забруднення навколишнього середовища
стимулюють зацікавленість у проведенні екологічної політики
підприємства у напрямі добровільного впровадження системи
екологічного управління, що базується на принципах сталого розвитку.
Вагомий внесок у дослідження проблем бухгалтерського обліку,
економічного аналізу та звітності, у тому числі її екологічної складової
зробили такі вітчизняні та іноземні вчені: В.Д. Базилевич,
А.Р. Бєлоусов,
Б.В. Буркинський,
Ф.Ф. Бутинець,
Г.І. Купалова,
Н.М. Малюга,
Л.Г. Мельник,
Е.Д. Панков,
Я.В. Соколов,
М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець та інші. Вони розробили теоретичні засади
стандартизації та гармонізації екологічної звітності відповідно до
європейських, «зелених» стандартів ведення бізнесу. Однак, в Україні
й досі не розроблено методологічного інструментарію для практичного
ведення обліку витрат і результатів природоохоронних заходів на
підприємствах. Тому, на сьогодні актуальним є питання розробки і
впровадження на промислових підприємствах системи екологічно
орієнтованого обліку, продуктом якої є саме інформація про взаємодію
підприємства і довкілля.
Екологічний облік являє собою систему реєстрації витрат
підприємства на забезпечення екологізації виробництва. Він має
ґрунтуватися
на
використанні
спеціальної
номенклатури
бухгалтерських рахунків. Результатом екологічного обліку можна
вважати періодичні підсумкові звіти з екологічної проблематики. Для
складання екологічної звітності необхідно створити на підприємстві
систему екологічного моніторингу, що передбачає збір та оцінку
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специфічних показників навантаження на навколишнє природне
середовище.
При проведенні еколого-економічного аналізу виробництва одним
з основних джерел інформації є статистична звітність підприємства із
охорони довкілля. В Україні екологічна звітність подається за такими
формами статистичного спостереження:
1.Охорона атмосферного повітря:
форма № 2 ТП − повітря «Звіт про охорону атмосферного
повітря»;
форма ПОД-1 − журнал обліку стаціонарних джерел
забруднення і їх характеристик;
форма ПОД-2 − журнал обліку виконання заходів з метою
охорони атмосферного повітря;
форма ПОД-3 − журнал обліку роботи газоочисних и
пиловловлюючих установок.
2.Утворення та поводження з відходами:
форма № 1-відходи – «Поводження з відходами»»;
форма № 1-ВТ − типова форма первинної облікової
документації №1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».
3.Водоспоживання:
форма № 2-ТП (водгосп) «Звіт про використання води»;
ПОД-11 − журнал обліку водоспоживання (водовідведення)
водовимірювальними приладами та обладнаннями;
ПОД-12 − журнал обліку водоспоживання (водовідведення)
побічними методами;
ПОД-13 − журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються.
Для впровадження екологічної звітності на підприємстві суб’єкт
господарювання
повинен володіти достовірною
та
повною
інформацією екологічного характеру. Для вирішення цієї проблеми
необхідно на підприємствах налагодити систему екологічного обліку,
яка має знайти відображення в загальній системі бухгалтерського
обліку. Тільки у цьому випадку він стане ефективним інструментом
природоохоронної діяльності для суб’єктів господарювання.
На даний час розвиток систем екологічного обліку йде у напрямі
розробки керівних вказівок для національних органів стандартизації.
Створені такі загальні підходи до екологічного обліку для різних країн:
рахунки підприємства повинні відображати його вплив на
навколишнє середовище і вплив витрат, ризиків і зобов'язань,
пов'язаних з природоохоронною діяльністю підприємства;
інвесторам для прийняття інвестиційних рішень необхідно мати
інформацію про екологічні заходи та витрати, пов'язані з
природоохоронною діяльністю;
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управлінські рішення менеджерів повинні ґрунтуватися на
реальних екологічних витратах і вигодах, оскільки екологічні питання є
предметом управлінської діяльності;
підприємства можуть мати переваги в конкурентній боротьбі за
клієнтів, якщо вони здатні показати високу екологічність своїх товарів
та послуг;
законодавство, банки, інвестори та громадськість стимулюють
надання екологічної звітності;
екологічний облік є інструментом підвищення ефективності
діяльності підприємства.
Таким чином, за останні 10 років в світі запроваджено надання
екологічних звітів. Нині значна кількість провідних світових корпорацій
(24% з 1100 компаній, серед яких проводилося дослідження KPMG)
публікують свої екологічні звіти в тому чи іншому вигляді, а незалежна
верифікація екологічних звітів стала одним із серйозних видів
діяльності консалтингових фірм.
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ЕКOЛOГIЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТOР ПIДВИЩЕННЯ
КOНКУРЕНТOСПРOМOЖНOСТI ПРOМИСЛOВИХ ПIДПРИЄМСТВ
В УКРАЇНІ
В національних нормативно-правових актах, а також оцінках
рейтингових агентств та Свiтoвoгo банку зазначається, що
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антрoпoгенне i техногенне навантаження на навколишнє природне
середовище, обсяги використання стратегічних природних ресурсів в
Україні перевищують в кілька разів встановлені норми в порівнянні з
розвиненими країнами світу. Це, безперечно, призводить до ряду
негативних наслідків, oснoвними серед яких є високий рівень
смертності та захворюваності населення. Тoбтo, недoскoналий
екологічний менеджмент підприємств на сучасному етапу призводить
до виникнення надзвичайних пoдiй, на пoдoлання наслідків яких з
державного бюджету щoрiчнo витрачається більше 10 млрд грн. [4].
Поняття екологічний менеджмент вперше з’явилося на
Кoнференцiї з навколишнього середовища i розвитку «Пoрядoк денний
на 21 століття», прийнятому на найвищому рiвнi в Рio-де-Жанейрo у
1992 році, у якому пiдкресленo, що «екологічний менеджмент варто
віднести до ключової домінанти сталoгo розвитку й одночасно до
вищих пріоритетів промислової діяльності i підприємництва» [1].
В Україні впровадження екологічного менеджменту на
пiдприємствi можна вважати економічно корисним i дoцiльним завдяки
наступним факторам:
екoнoмiя виробничих витрат i ресурсів;
покращення якoстi продукції;
покращення відносин з органами державної влади;
розширення ринків збуту продукції i залучення нових
споживачів;
вихід на новий рівень технологічного розвитку та інновацій.
З огляду на вищенаведене, можна виділити наступні oснoвнi
ознаки екологічного менеджменту:
1)він є складовою загальної системи екологічного управлення;
2)він є системою ринкового управлення дoвкiллям;
3)йoгo дія обмежується на територіальному ієрархічному рiвнi в
рамках регioну, корпорації, підприємства в сферах з ринковими
вiднoсинами, насамперед, вирoбничiй.
За підсумками першого кварталу 2015 року в Україні здійснювали
діяльність 340981 підприємств, з них 496 (0,1 %) великі, 15893
(4,7 %) − середні та 324592 одиниць (95,2 %) малі підприємства [3].
Питима вага підприємств, що впроваджували інновації в
2015 році, склала 16,1 %, з яких 12,1 % припадає на промислові
підприємства, при цьому частка реалізованої інноваційної продукції
складає 2,5 % від загального обсягу промислової продукції. Всьoгo
підприємствами за цей перioд було впроваджено 1743 нових
технологічних процесів, у т. ч. маловідходних, ресурсозберігаючих −
447 одиниць, а також впроваджено вирoбництвo iннoвацiйних видів
продукції в обсязі 3661 найменувань, з них нових видів техніки −
1314 одиниць.
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Загальна сума витрат на фінансування інноваційної діяльності
підприємств за звітний рік склала 7695,9 млн грн., з них витрачено на
oхoрoну навколишнього середовища 21925,6 млн грн. (без ПДВ) [3].
Однією з головних проблем прoмислoвoстi є виробничі вiдхoди.
Згiднo зi статистичними даними в 2015 році в Україні утвoрилoся
343,5 млн т вiдхoдiв [2].
Впрoвадження iннoвацiйних екoлoгiчнo безпечних технoлoгiй у
прoмислoвoстi пoтребує прийняття стратегiчних рішень відносно
екoлoгiчнo безпечного поводження з вiдхoдами виробництва, при
розумному управлiннi якими підприємства можуть отримувати додатків
дoхiд від їх переробки.
Для забезпечення стiйкoгo розвитку безумoвнo важливого
значення набуває впровадження екологічних інновацій, під якими
розуміють нові продукти, нові технології, нові спoсoби організації
виробництва, що забезпечують oхoрoну навколишнього середовища.
Ідеться про впровадження системи екологічного менеджменту,
екологічного маркетингу, екoтехнoлoгiй, що дoзвoляють забезпечити
взаємодію між економічним розвитком i захистом навколишнього
середовища на рiвнi фірми.
Основними напрямками впровадження екологічних інновацій
промисловими підприємствами в Україні мають бути [2]:
розмежування відповідальності, яке визначає адресність та
ступінь відповідальності суб’єктів екoдиструктивнoї дії;
формування
мотиваційного
інструментарію,
адекватного
існуючим соціально-економічним умовам;
максимізація ефективності, яка передбачає досягнення цілей з
екологізації з мінімальними витратами i триманням максимальної
віддачі інвестиційних засобів.
Отже, екологічні інновації представляють собою складний процес
i виступають як багатофакторна структура, що характеризується
взаємозв’язками
та
взаємозалежностями
між
окремими
її
компонентами, які, в свою чергу, можуть бути природно-ресурсного i
екологічного характеру.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ДО ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ
Усвідомлення
важливості
збереження
навколишнього
середовища не перестає бути однією з найважливіших тем для
дискусій сьогодення. Компанії шукають способи переорієнтування
напряму своєї діяльності для досягнення екологічної чистоти
виробництва, іншими словами − стати зеленими. Практика ведення
зеленого бізнесу дозволяє не лише захистити та зберегти навколишнє
середовище, але й покращити фінансові показники діяльності компанії.
Разом з тим, для великої кількості підприємств такі висновки не є
очевидними. Як показує практика, необхідним є формування
механізму мотивації підприємств до виробництва екологічно чистої
продукції.
У даній роботі досліджуються соціально-економічні аспекти
механізму мотивації підприємства до виробництва екологічно чистої
продукції. Увага акцентується на тих перевагах, які можуть отримати
виробники від створення та впровадження такого механізму мотивації,
розглядаються й певні фінансові показники, як індикатори успішності
впровадження нових рішень на підприємстві та фінансового здоров’я
підприємства.
Окремими елементами такого механізму є:
1.Екологічна свідомість. Це сукупність певних поглядів, думок та
емоцій, що відображають специфічний спосіб ставлення до природи, в
основі якого лежить відповідне співвідношення конкретних потреб
суспільства/групи/людини та природних можливостей [6].
2.Зв’язки з громадськістю. Спрямування маркетингової кампанії
на підкреслення таких аспектів екологічності діяльності, як
використання перероблених продуктів або налаштування виробничих
процесів на мінімізацію негативного впливу на навколишнє
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середовище дають змогу додатково залучити до цільової аудиторії
споживачів, які турбуються про екологічний стан природи.
3.Економія коштів. Зменшення частки споживання енергії у
виробництві дозволяють знизити витрати на оплату рахунків. Так,
виробник хімічної продукції DuPont заощадив понад $ 3 млрд за
останні два десятиліття за рахунок скорочення викидів вуглекислого
газу. Малі підприємства можуть також отримати вигоду від зниження
витрат на електроенергію шляхом прийняття простих кроків, як
відключення світла і комп'ютерів, коли вони не використовуються.
4.Здоров’я персоналу. Компанії, які створюють екологічні умови
праці для персоналу, як органічна їжа у кафетерії чи використання
екологічно чистих промислових і чистячих засобів, можуть зменшити
витрати на медичне обслуговування персоналу за страховкою та
підвищити продуктивність праці. При цьому, кількість лікарняних днів,
використовуваних співробітниками, скорочується, в середньому, на
20 відсотків.
5.Податкові пільги. Сьогодні як в Україні, так і в світі, все більше
уваги приділяється державному регулюванню та стимулюванню
екологічної діяльності. Так, статтею 48 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» визначається система
заходів зі стимулювання в системі охорони навколишнього природного
середовища [4].
Відомо, що значно вигідніше попередити забруднення, ніж потім
усувати його наслідки. За оцінками дослідників, витрати на ліквідацію
екологічних наслідків можуть перевищувати витрати на впровадження
новітніх екологічних технологій у 30-35 разів [5].
6.Споживчий попит. У міру зростання екологічної свідомості,
споживачі вимагають більш екологічно чистих продуктів і послуг,
відповідно до веб-сайту Green Business Bureau. Екологічно свідомі
споживачі перевіряють етикетки на наявність інформації про
екологічність товару.
Через таке зростання рівня свідомості частка ринку екологічно
чистих продуктів продовжує розширюватись в різних галузях
промисловості, створюючи нові можливості для виробників екологічних
товарів та послуг.
Отже, розуміння соціально-економічних аспектів мотивації
підприємства до виробництва екологічно чистої продукції стає
невід’ємною частиною «зеленого бізнесу» як зі сторони виробників, так
і споживачів. Дотримання усіх вимог та використання усіх переваг
екологічного виробництва разом із правильно організованою
маркетинговою кампанією складаються у новий потужній метод
підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку у сучасних
умовах його функціонування.
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ОЦІНКА РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Зростання цін на світові ресурси спонукає світові економіки до
все більш ефективного та раціонального використання ресурсів.
Україна як частина глобальної економіки та сучасна європейська
держава не може знаходитись осторонь світових процесів, а значна
зношеність основних фондів, висока енергоємність вітчизняних
підприємств і постійне зростання цін на ресурси ще більше підкреслює
актуальність раціонального використання ресурсів для нашої країни.
За останні роки ресурсозбереження стало одним з пріоритетних
напрямів державної політики. Зокрема в цей час було розроблено
«Енергетичну стратегію України на період до 2030 року», виконується
проект «Реформа міського теплозабезпечення» (з 2009 року),
укладено Угоду мерів «За сталий енергетичний розвиток на місцевому
рівні» (з 2010 року), сформовано стратегії (програми) з
енергоефективності на рівні областей.
Темі ресурсозбереження присвячено наукові праці таких учених:
Р.І. Балашова,
С. Жільюм,
І.Я. Іпполітова,
Ю.О. Крихтіна,
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О.Є. Кропотіна, М. Кундт, С. Лутц, Ю.О. Мазін, С.О. Скоков, І.М. Сотник
тощо [1-6]. Проте на даний момент остаточно не сформована система
економічної оцінки ресурсоефективності підприємства яка б дозволила
на рівні промислового підприємства оцінити існуючу економічну
ресурсоефективність підприємства за основними напрямами ресурсів,
які використовує підприємство і зробити висновки щодо необхідності
впровадження ресурсозберігаючих заходів.
Фінансова звітність підприємств, що часто використовується в
контексті оцінки ефективності використання ресурсів підприємством є
досить обмеженим джерелом інформації, що не дає керівництву
можливості оцінити повну картину сучасної ситуації та вчасно вжити
необхідних заходів або прийняти управлінські рішення. Що ж
стосується
державної
економічної
політики
в
сфері
ресурсозбереження, то відсутність комплексної системи оцінки
ресурсоефективності унеможливлює розвиток ефективних важелів
регулювання
ресурсозберігаючої
діяльності
підприємств,
стимулювання до ресурсозбереження, а отже, знижує її ефективність.
Саме тому формування чіткої комплексної системи показників
економічної ресурсоефективності є досить важливим для підвищення
ефективності використання ресурсів промислових підприємств.
При
оцінці
економічної
ефективності
виробництва
використовувався ресурсний підхід, який був глибоко вивчений і
висвітлений в літературі українськими та зарубіжними авторами.
Економічна ефективність виробництва в загальному вигляді
означає результативність виробничого процесу, тобто співвідношення
між результатами, досягнутими в процесі виробництва, і витратами
живої і матеріалізованої праці [5, c. 21].
Технологічна
складова
промислового
підприємства,
багатофакторність і різноманіття його виробничої організації зв'язків
зумовлюють необхідність використання при вимірюванні економічного
ефекту системи показників. Залежно від цілей планування та аналізу
ефективності різних напрямків розвитку виробництва (науковотехнологічний розвиток, форми організації виробництва, форми
відтворення виробничих фондів та ін.) застосовуються різні показники.
Економічний ефект можуть виражати такі показники, як розмір виручки,
реалізованої продукції, прибутку, економії трудових і матеріальних
витрат, зниження собівартості продукції, транспортних витрат та ін.
При визначенні економічного ефекту також використовуються
натуральні техніко-економічні показники: зниження трудомісткості
виробництва продукції; скорочення витрат сировини, матеріалів,
палива, електроенергії на одиницю продукції; зменшення маси
виробів; скорочення часу будівництва і освоєння нових підприємств;
підвищення надійності та довговічності виробів і т.д.
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Витрати і ресурси відрізняються за своєю економічною
природою. Витрати, насамперед, класифікують за економічними
елементами: витрати живої праці і витрати уречевленої праці
(предметів і засобів праці).
При визначенні економічної ефективності розрізняють поточні й
одноразові, тобто разові, витрати. Поточні витрати виробляються
постійно протягом року і характеризують витрати виробництва
(собівартість продукції). Вони включають витрати на заробітну плату,
сировину і матеріали, паливо та енергію, амортизацію основних
виробничих фондів. Поточні витрати являють собою витрати живої
праці і спожитих протягом року засобів виробництва. На відміну від
поточних витрат, одноразові витрати − це авансовані кошти на
створення основних і приріст оборотних фондів у формі капітальних
вкладень. Капітальні вкладення на створення основних фондів, нову
техніку виробляються одноразово до початку введення їх в
експлуатацію. Економічний же ефект після введення в дію нових
засобів виробництва виходить постійно, протягом усього періоду їх
експлуатації.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Світова економіка змінюється, розвивається та глобалізується з
кожним днем, тому від держави вимагається все більше і більше
інформації, яка стосується не тільки основної діяльності, а й інших
впливів підприємства на зовнішнє природнє середовище. Виклик
майбутнього ‒ створити таку інтегровану форму звітності, яка б
включала всю інформацію необхідну користувачам для прийняття
важливих рішень та задовольняла їх інтереси.
Модель, яку активно досліджують та впроваджують країни
Європи, Європейська Комісія, дістала назву «Ecological Footprint
methodology» (методологія екологічного сліду). У глобальному
масштабі ‒ це розроблений екологічними аналітиками механізм оцінки
того, наскільки швидко виснажуються обмежені ресурси, порівняно із
поновлюваними ресурсами [1].
Екологічний слід країни ‒ це сума всіх орних земель, угідь для
випасу худоби, земельних, лісових і рибальських угідь, необхідних для
виробництва продовольства, волокна і деревини, необхідних для
задоволення потреб та для поглинання відходів, утворених при
використанні енергії, щоб забезпечити простір для інфраструктури.
Іншими словами, «слід» ‒ попит на ресурси екосистеми Землі [2].
З урахуванням цього визначається екологічна політика,
враховуючи в якій мірі нація використовує наявні природні ресурси та
території. «Ecological Footprint methodology» також може бути корисним
інструментом для підвищення екологічної свідомості людей щодо
наслідків надмірного споживання природних ресурсів, з метою зміни
особистої
поведінки
кожного.
Екологічний
слід
може
використовуватися для доказу, що нинішній спосіб життя не є сталим.
The Global Footprint Network ‒ екологічна організація, яка
обчислює
та
розраховує
еко-слід
на
глобальному
рівні,
використовуючи інформацію про екологічне середовище, отриману від
ООН та дані інших країн, і публікує результати. Вважається, що з 2010
року, планета використовує 5000 км3 прісної води, або 11 % річного
стоку всіх річок світу. Найбільша кількість прісної води (приблизно
70 % від теперішніх витрат) використовується в сільському
господарстві. За вегетаційний період на один гектар кукурудзи
витрачається 3000 м3, капусти ‒8000 м3, рису ‒ від 12000 до 20000 м3
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води. Для отримання 1 т пшениці потрібно 1500 м3 води, бавовни ‒
10000 м3. На промисловість припадає близько 20 % усього
водоспоживання. Виробництво 1 т різних видів готової продукції
потребує води: для гуми ‒ 2500 м3, целюлози ‒ 1500 м3, паперу ‒
900 м3, синтетичного волокна ‒ від 300 до 1000 м3, азотних добрив ‒
400 м3, сталі ‒ від 40 до 250 м3 і т.п. [3].
Екологічні «сліди» можуть бути розраховані на будь-якому рівні:
підприємство, людина, громада, місто, область, країна або людство в
цілому.
Яким же вимогам має відповідати екологічна звітність?
Відповідно до концептуальних основ фінансової звітності, вона має
відповідати таким якісним характеристикам: доречність, суттєвість,
правдиве подання, зіставність, можливість перевірки, своєчасність,
зрозумілість [4].
Національні рахунки Footprint мають відповідати таким
методологічним вимогам: науково обґрунтований та прозорий
розрахунок ресурсних вимог, що пред'являються різними народами до
біосфери; створення надійного і послідовного методу, який дозволяє
проводити міжнародні зіставлення; продукування інформації у
форматі, корисному для розробки політики та стратегії і створення
основного набору даних, який може бути використаний як основа для
порівняння в динаміці.
Фіксованого способу калькуляції таких слідів немає, а будь-які
спроби описати здатність екосистеми одномоментно потребує
спрощення тисяч ключових показників. Загальна формула:
,
де D ‒ є річна потреба в продукті;
Y ‒ річна прибутковість (родючість) того ж продукту, яка
виражається в глобальних гектарах [1].
Використані джерела:
1.Ecological footprint atlas 2010 p 1-12. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/nation
al_reviews#swi.
2.What is an ecological footprint? [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.wwf.org.au/our_work/people_and_the_environment
/human_footprint/ecological_footprint/.
3.Хвесик М.А., Мандзик В.М. Водні ресурси – інвестиція сьогодення і
перспектива майбутнього / М.А. Хвесик, В.М. Мандзик. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua.
4.Концептуальна основа фінансової звітності. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_009.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВІДХОДІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Нині не приділяється належної уваги питанням організації обліку
та оцінки відходів. Але проблеми екології, недостатності природних
ресурсів та фінансова економічна криза змушують учених, підприємців
і владні структури подивитись на ці питання по-іншому.
Людська діяльність завжди була пов’язана з появою різних
відходів, які з’являються в процесі виробництва, зберігання та
споживання продукції, що триває безупинно. Вітчизняне законодавство
визначає відходи як будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого
використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник
повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Поняття «відходи»
тісно пов’язано з поняттям «вторинні матеріальні ресурси». Відходи як
вторинна сировина відповідно до положень Закону України «Про
відходи», являють собою ту частину відходів, для утилізації та
переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничотехнологічні і/або економічні передумови [1].
Тому виникають два варіанти: відходи стають джерелом
вторинних матеріальних ресурсів для підприємства, або ж
додатковими витратами виробництва і джерелом забруднюючих
речовин. Дослідження показують, що більшість підприємств
недооцінюють і нехтують виробничими відходами як вторинними
сировинними ресурсами. Ця частина матеріальних цінностей або
взагалі не враховується в обліку на більшості підприємствах, а в
кращому випадку, відсутня їх обґрунтована оцінка.
Відсутність обліку та оцінки відходів на підприємствах України
обумовлені тим, що нормами діючих національних стандартів
бухгалтерського обліку передбачено віднесення таких відходів до
складу витрат періоду. Ведення обліку всіх без винятку відходів є не
просто доцільним, але й необхідним, оскільки потрібно оцінювати
економічні вигоди використання вторинних матеріальних ресурсів або
ж позбуватися їх без правопорушень.
Підприємства повинні вести первинний облік відходів відповідно
до типових форм первинної облікової документації, які визначені
законодавством, з використанням технологічної, нормативно-технічної,
планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. Вартість
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облікованих і оцінених відходів впливає на суму матеріальних витрат
виробництва і на суму запасів підприємства.
На підставі документів первинного обліку підприємства
заповнюють форми державної статистичної звітності і подають їх у
встановленому порядку територіальним органам державної статистики
та відповідним органам виконавчої влади. Інвентаризація відходів
проводиться на загальних методологічних засадах. Вона представляє
собою комплекс разових організаційно-технічних заходів із виявлення,
ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення,
утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць
утворення відходів і об’єктів поводження з ними[2].
При складанні документу про облікову політику підприємства
доцільно врахувати наступні питання формування інформації про
відходи: перелік та склад відходів і їх фізичний стан, термін (період) за
який здійснюється облік, перелік місць обліку відходів (код і
найменування виробничо-технологічного процесу, устаткування де
утворюються відходи), паспортизація, норматив утворення чи
використання, напрями використання, клас та категорія небезпеки,
встановлення контрольованих показників відходів та методів їх
вимірювання і контролю, призначення відповідальної особи за
здійснення первинного обліку відходів, ведення і зберігання, а також
розрахунок коефіцієнта переведення обсягу відходів з умовних
одиниць в тонни, методи оцінки відходів [3].
Методика обліку виробничих відходів підприємства, що
утворилися, залежить від виду діяльності підприємства, специфіки
технологічних процесів виробництва продукції та інших об’єктивних
факторів.
Використані джерела:
1.Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР, із
змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. − Режим доступу :
http://www.ligazakon.ua.
2.Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль:
забезпечення стійкого розвитку економіки України. Монографія /
Т.А. Бутинець, Т.В. Давидюк, І.В. Жиглей, І.В. Замула. За ред.
Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 308 с.
3.Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової
документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і
тари»: наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 07.07.2008 р. № 342. [Електронний
ресурс]. − Режим доступу : http://www.ligazakon.ua.
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Невід’ємною складовою статистичного та бухгалтерського обліку
є екологічній аудит. Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC)
розглядає екологічний облік на таких рівнях:
географічному та геополітичному – інформація екологічного
обліку збирається для оцінювання стану окремих екосистем, окремих
країн або всього світу;
мікрорівні – у контексті управлінського і фінансового обліку.
Об’єктом системи обліку природної спадщини є кількісне
оцінювання природних активів та їх зміни, необхідне для отримання
знань про стан природних ресурсів і навколишнього середовища,
розуміння впливу людської діяльності на природу й визначення
політики управління діяльності у сфері охорони довкілля. Французькі
науковці розробили три групи рахунків: рахунки елементів, рахунки
екосистем, рахунки соціально-економічних агентів [1].
Рахунками елементів є розширений баланс «речовина–енергія»,
що водночас включає природні компоненти й компоненти, що
описують людську діяльність. Кожен рахунок дає змогу розрахувати
сальдо (початкові запаси, кінцеві запасі, природне відновлення, чисте
накопичення або річний обсяг споживання, доступні ресурси). Рахунки
цього типу застосовують до ґрунту (родючості), атмосфери
(включаючи сонячну енергію), флори та фауни. Баланси кругообігу
(води, азоту, важких металів тощо) численних підсистем також є
рахунками елементів. Деякі елементи можуть служити непрямими
показниками стану екосистем.
У 2003 році Європейська комісія ООН за сприяння Міжнародного
фонду економічного співробітництва та розвитку, а також Світового
банку, опублікувала посібник з Національного обліку «Комплексний
екологічний і економічний облік» [2].
Відповідно до нього система комплексного еколого-економічного
обліку – це структурно-скомпонований опис взаємодій між
навколишнім середовищем і економікою в системі облікових показників
[3].
Взаємозв’язки між природним середовищем та економікою
описують з двох позицій:
природно-економічні зв’язки з урахуванням впливу на
навколишнє середовище (фізичні одиниці);
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еколого-економічні зв’язки конкретних економічних операцій
(наприклад, природоохоронні видатки або фактичні витрати у випадку
ліквідації збитків).
Інформаційна основа комплексного еколого-економічного обліку
1. Фізичний опис
просторової
орієнтації
4. Відсутність
економічної оцінки

2.Фізичні потоки між
навколишнім
середовищем і
економікою
5.Додатковий ринок
(розрахункова й
неринкова оцінки)

3.Фізичні потоки в
межах економіки

6.Диференціація
національних
рахунків

Виокремлюють такі системи обліку, як екологічна статистика,
рахунки природних ресурсів і навколишнього середовища у більш
широкому змісті, баланси, система розширеного економічного обліку,
економічна система обліку (СНР), система комплексного екологоекономічного обліку.
На рівні національного обліку екологічний тлумачиться як облік,
що відноситься до фізичних запасів природних ресурсів, вартісного
оцінювання деградації навколишнього середовища і відповідних
витрат на природоохоронні заходи, а також до розрахунку дійсного (чи
«зеленого») ВВП. На рівні підприємств облік природоохоронної
діяльності може бути використаний у контексті методик внутрішнього
(управлінського) обліку, фінансового обліку для цілей представлення
зовнішньої звітності, а також аналізу фізичних потоків сировини за
методом «витрати–випуск». Необхідність впровадження екологічного
обліку на рівні аграрних підприємств є актуальною. Фізична економія,
що дає змогу глибше проникнути в природу економічного та
суспільного
буття,
потребує
подальшого
розвитку
шляхом
обґрунтування теоретичних положень і понять, які відображають
сутність речової складової економічних процесів як фізичної основи їх
формування та перебігу.
Використані джерела :
1.Блам И.Ю. Интеграция экологических показателей в традиционные
системы учёта: метод. пособие / И.Ю. Блам. – Новосибирск : Изд-во
НГУ, 1997. – 62 с.
2.Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному
секторі економіки. Монографія / В.М. Жук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. –
648 с.
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3.Міжнародний науковий проект «Глобальна оцінка деградації
ґрунтів». − К., 1995. – 234 с.
4.Сонько С.П.
Ноосферна
динаміка
просторових
соціальноекономічних систем / С.П. Сонько // Ландшафт і сучасність. – 2000. –
С. 23–26.
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ В УКРАЇНІ
Нині підприємства змушенні діяти в умовах глобальної
конкуренції. Це означає, що увага акцентується на пошук нових
альтернативних методів ведення конкурентної боротьби. Результатом
цього протистояння за репутацію та імідж стало збільшення масштабів
використання природних ресурсів, що призводить до їх вичерпаності
та екологічної катастрофи. Для інвесторів та споживачів показники
соціальної діяльності підприємства не менш важливі та актуальні, ніж
фінансово-економічні. Одним з дієвих механізмів корпоративносоціальної відповідальності є управління підприємством на засадах
концепції зеленого офісу.
Зелений офіс – це концепція управління організацією, яка
дозволяє зменшити її негативний вплив на довкілля шляхом
раціонального використання та максимального збереження ресурсів,
енергії. В Україні перші зелені офіси з'явилися близько 10 років тому.
Проте, за цей час кількість бажаючих у різних сферах діяльності
долучитися до цієї ініціативи стрімко збільшилася, що змусило
компанії підлаштовувати дану концепцію під свої реалії та боротися із
викликами, що ставали на їх шляху. Тип побудови господарської
діяльності на засадах зеленого офісу робить її не лише «дружньою»
до довкілля, але й відкриває такі нові можливості перед компаніями, як
більш легкий пошук партнерів, «компаній-однодумців»; покращення
робочого клімату серед працівників, які, об’єднавшись навколо однієї
ідеї, стають однодумцями. Ці позитивні ефекти лише підсилюють
бажання компаній долучатися до ініціативи зеленого офісу.
В період свого становлення концепція була побудована «на
трьох китах», які робили акцент на поводження працівників з
ресурсами та відходами: економія ресурсів, переробка відходів і
зменшення карбонового сліду. Ці постулати діють і донині, проте з
використанням інших методів їх імплементації.
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В першу чергу це пов’язаною з тотальною комп’ютеризацією
офісного середовища. У зв’язку з цим компанії почали
використовувати комп’ютери, що економлять електроенергію,
вимикаються через певний час. Однією з останніх тенденцій стало
використання системи комп’ютерів слабших зразків, пов’язаних між
собою спеціальним програмним забезпеченням для розв’язання
складних розрахункових завдань. Це допомагає економити
енергоносії, оскільки немає потреби використовувати потужні машини,
що використовують набагато більше електроенергії.
Для багатьох компаній характерна відсутність класичної офісної
діяльності, бо здебільшого вона зосереджена в глобальній мережі
Інтернет. Проте і вони хочуть долучитися до зеленого офісу.
Вирішенням цього питання стало покращення структури сайтів та
електронних сторінок, на яких розміщується інформація. До таких
удосконалень можна віднести можливість скачування кожної Інтернетсторінки, що цікавить користувача, замість того, щоб роздруковувати
відповідну інформацію [1].
Ще одним напрямом є підтримки зелених ініціатив. Вона полягає
у матеріальній допомозі фондам захисту навколишнього середовища,
що передбачає сплату внесків на користь відповідних організацій.
Підтвердженням участі в акції є офіційний сертифікат, який компанія
може розмістити у себе на сайті. Також набуває поширення
розміщення банерів природоохоронних організацій на сайті компанії.
Це допомагає інформувати споживача про наявність таких організацій
та просувати їх у пошуковій мережі. Проте ще залишається багато
проблем із впровадження концепції зеленого офісу, особливо серед
невеликих компаній. Це спричинено відсутністю національно визнаних
програм, які могли б стимулювати й допомагати в реалізації зеленого
офісу в Україні. Все, що може зробити бізнес в Україні, це засвідчити
своє прагнення шляхом приєднання до декларації «GO GREEN» в
Рамках Генерального договору ООН [2].
Відсутність вітчизняних спеціалістів, які б допомагали встановити
відповідне програмне забезпечення, створює перешкоди на шляху
налаштування інформаційних мереж. Перешкодою є також проблеми,
що виникають при офіційному переказі коштів в іноземній валюті від
юридичної особи до природоохоронних організацій. Вирішенням
вищевказаних та інших проблем може стати матеріальна підтримка
спеціалістів,
що
хочуть
досліджувати
та
впроваджувати
«енергозберігаюче» програмне забезпечення в Україні, зміни в
законодавстві, які спростять надання матеріальної допомоги
національних компаній фондам охорони навколишнього середовища.
Також важлива підтримка з боку держави компаній, що дотримуються
концепції зеленого офісу в Україні.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Фінансова безпека держави − одна з найважливіших складових
економічної безпеки, яка стала найбільш актуальною в період світової
фінансової кризи 2008-2010 рр. Виходячи з цього, питання оптимізації
механізму та системи забезпечення фінансової безпеки держави є
актуальним.
Фінансова безпека держави – це стан фінансової системи країни,
який створює необхідні фінансові умови для стабільного соціальноекономічного розвитку країни, забезпечує її стійкість до фінансових
шоків та дисбалансів, створює умови для збереження цілісності та
єдності фінансової системи країни.
Для визначення рівня фінансової безпеки країни існує низка
показників:
1.Показники бюджетної безпеки: дефіцит державного бюджету;
доходи державного бюджету; видатки державного бюджету.
2.Показники боргової безпеки: обсяг загального боргу; обсяг
зовнішнього боргу.
3.Показники валютної та монетарної безпеки: золотовалютні
резерви центрального банку; сальдо платіжного баланс; рівень
доларизації, частка іноземної валюти у грошовій масі; рівень тіньової
економік.
4.Показники банківської безпеки: вартість банківських кредитів;
частка іноземних банків у загальній кількості банківських установ;
рівень інфляції. Щоб оцінити рівень фінансової безпеки України,
наведемо дані динаміки зовнішнього боргу та валового зовнішнього
боргу України станом на 9.02.2016р. (табл.1), а також динаміку
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зовнішнього державного боргу та золотовалютних резервів (табл.2).
Таблиця 1.
Динаміка зовнішнього державного боргу та валового зовнішнього боргу
України у 2010 – 2016 рр., млн. дол. США, на 1 січня [1]
Показник

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26518,7
34759,6 37474,5 38658,8 37536,0
38792,2
Зовнішній
державний борг
х
8240,9 2714,9 1184,3
-1122,8
1256,2
Абсолютний
приріст*
х
31,1
7,8
3,2
-2,9
3,3
Темп приросту, %*
Валовий зовнішній 103396,0 117343,0 126236,0 135065,0 142079,0 126308,0
борг
х
13947,0 8893,0 8829,0
7014,0 -15771,0
Абсолютний
приріст*
х
13,5
7,6
7,0
5,2
-11,1
Темп приросту, %*
25,6
29,6
29,7
28,6
26,4
30,7
Відношення
держборгу
до
валового
зовнішнього боргу,
%

*Примітка: ланцюгові.
Таблиця 2.
Динаміка зовнішнього державного боргу та міжнародних резервів
України з 2010 по 2015 роки, млн. дол. США, на 1 січня [1]
Примітка: *− ланцюгові; **ЗВР – золотовалютні резерви.
Показник 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Зовнішній
26518,7
державний
борг
Абсолютний
х
приріст*
Темп
х
приросту, *
Золотовалю 26505,0
тні резерви
Абсолютний
х
приріст*
Темп
х
приросту, *
Відношення
99,9
ЗВР**
до
держборгу,
%

34759,6

37474,5

38658,8

37536,0

38792,2

43428,2

8240,9

2714,9

1184,3

-1122,8

1256,2

4636,0

31,1

7,8

3,2

-2,9

3,3

12,0

34576,0

31794,6

24546,2

20415,7

7533,3

13300,0

8071,0

-2781,4

-7248,4

-4130,5

-12882,4

5766,7

30,5

-8,0

-22,8

-16,8

-63,1

76,5

99,5

84,8

63,5

54,4

19,4

30,6

Аналізуючи данні, можна сказати, що спостерігається тенденція
паралельного зростання зовнішнього державного боргу України до
зростання валового зовнішнього боргу. Щодо питомої частини
зовнішнього державного боргу – вона залишається відносно
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стабільною та складає 25-35 % від загального зовнішнього боргу. Як
ми бачимо, зовнішній борг випереджає золотовалютні резерви
України, та станом на 01.01.2016 перекривається золотовалютними
резервами лише на 30,6 %. Спостерігаючи за значними коливаннями
курсу валют, можна зробити висновок, що відбувається значна
девальвація гривні. Можливо це пов’язано з нестабільною політичною
ситуацією, загостреною ситуацією на сході України, зменшенням
іноземних інвестицій, значними витратами на обслуговування
зовнішнього боргу. Спостерігається неофіційна стрімка доларизація
економіки країни. Аналізуючи приведені показники фінансової безпеки
України, можна прослідкувати довгострокову негативну тенденцію.
Найбільш проблемними є такі питання: високий рівень зовнішнього
боргу, показники валютної та монетарної безпеки, високий рівень
доларизації економіки, висока вартість банківських кредитів.
Підвищення рівня фінансової безпеки потребує дій, які будуть
включати в себе реформування банківського сектора, монетарної
політики, бюджетної політики. Можна запропонувати наступні заходи
зміцнення фінансової безпеки України:
Банківська безпека: активізувати роботу банків у напрямі
зміцнення власної капітальної бази; розробити заходи щодо
запобігання відтоку депозитів фізичних осіб, відновити довіру
населення щодо розміщення коштів на довгостроковій основі;
зменшити ставки за кредитними ресурсами, наближаючи їх до рівня
європейських країн та ін. [2].
Бюджетна безпека: проведення оптимальної податкової політики
в контексті зростання загального обсягу бюджетних доходів;
рівномірне поєднання внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування
бюджетного дефіциту; удосконалення інструментів залучення до
інвестиційної сфери особистих заощаджень приватного сектору та
доходів населення країни [2].
Боргова безпека: зменшити негативне сальдо торговельного
балансу України; підвищити рівень золотовалютних резервів;
використання позикових коштів міжнародних організацій на
стимулювання економічного розвитку країни, а не погашення боргів
уряду [2].
Валютна та монетарна безпека: установлення НБУ «плаваючого»
валютного курсу національної валюти з метою припинення
девальваційних процесів; спрямування кредитних ресурсів МВФ не на
«штучну» підтримку гривні, а на структурні інвестиційні зрушення та
реформування економіки, суворий контроль доцільності використання
таких коштів; зменшення питомої ваги готівкових коштів у загальному
обсязі грошової маси, що сприятиме зменшенню рівня тонізації
економіки; збалансування грошового й товарного ринків[2].
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
В
умовах науково-технічного прогресу та глобалізації
кардинально змінюються напрямки розвитку більшості сфер нашого
життя. Одними з головних чинників змін є екологічні проблеми. Їх
планетарний масштаб пояснюється інтернаціоналізацією виробництва,
транскордонним характером забруднення навколишнього природного
середовища, екстенсивним використанням енергоресурсів. При цьому
за останні
десятиліття, як
можна помітити, відбувається
переосмислення поглядів на розвиток суспільства, посилюється
політична консолідація країн щодо активізації процесів екологізації
підприємництва як стратегічного напрямку розв'язання екологічних
проблем і формування конкурентоспроможності в світовому
економічному просторі.
За сучасної ринкової економічної системи не береться до уваги
обмеженість природних ресурсів, недооцінюються глобальні екологічні
загрози та їх синергетичні ефекти, які можуть створювати нові та
посилювати існуючі загрози. Тому необхідно надавати більше
значення процесу екологізації. Крім того, сама економіка потребує
набуття нового вигляду, іншої моделі, тобто трансформування. Для
розуміння проблеми необхідно розглянути ключові поняття
поставленого питання.
Трансформація у вузькому сенсі – перехідний період (перехідна
економіка, трансформаційна економіка «у вузькому розумінні») –
обмежений в часі процес, який визначається поворотними подіями в
суспільстві, полягає в переході від одного рівноважного стану до
іншого. Тоді як трансформація в широкому сенсі – це необмежений в
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часі постійний процес перетворень системи, її елементів, зв’язків і
відносин між ними [1, с. 16].
Екологізація підприємництва – вид підприємницької діяльності,
функціонування і розвиток якого становить систему узгодження
соціально-економічних та екологічних інтересів його суб’єктів з метою:
продукування конкурентоспроможної та екологічно безпечної продукції
(послуг), раціонального використання й ефективного відтворення
природних і енергетичних ресурсів, впровадження інноваційних технологій природокористування для досягнення соціально-економічного
ефекту та справедливості життєзабезпечення сучасних і прийдешніх
поколінь [2].
Існуюча система трансформації економіки України засвідчує
загострення суперечливих процесів відтворювального механізму
екологічних і економічних цінностей життєзабезпечення. Під впливом
інституційних змін та макроекономічних зрушень сформувалася
специфічна модель економіки, що має такі внутрішні механізми
саморозвитку, які не сприяють розвиткові процесів екологізації
підприємництва. Через це виникають думки про неможливість
зіставлення успішної трансформації економіки та екологізації процесів
підприємницької діяльності.
Виявлення та усунення існуючих екологічних і соціальноекономічних суперечностей може вплинути на оцінку екологічного
стану за умов формування екологічної культури, посилення
мотиваційно-стимулюючого
та
соціально-захисного
механізмів
екологізації підприємництва. Такий підхід можливий за умов
визначення та дотримання основних принципів:
«Принцип
історизму»
передбачає,
що
екологізація
підприємництва має враховувати історичну послідовність у розвитку
відносин між суспільством і природою, людиною і навколишнім
природним середовищем;
«Принцип суспільної доцільності» – комплексне врахування
наслідків впливу соціальних, економічних, політичних, культурних та
інших чинників на процеси екологізації підприємництва (досить часто
економічна доцільність вступає в суперечність з екологічною
доцільністю реалізації підприємницької ініціативи);
«Принцип системності (загальності зв’язку явищ)» – просторовочасова, речовинно-енергетична та інформаційна організованість
взаємодії суспільства і природи (якщо в підсистемі «природа» діють
природні сили, то в підсистемі «суспільство» – соціально-економічні;
прямі й зворотні зв’язки цих двох підсистем реалізуються
безпосередньо через людину, через її економічну, виробничу та
підприємницьку діяльність);
«Принцип комплексності» – системна та комплексна реалізація
методів і напрямків екологізації підприємництва, які мають впливати на
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суспільний прогрес і
благополуччя, включивши до нього
природоохоронну діяльність і відтворення довкілля;
«Принцип розвитку» – врахування дії синергічного ефекту
розвитку соціальних і природних явищ у процесі екологізації
підприємництва, що має забезпечити пріоритетність якісних показників
над кількісними та збереження біологічного і культурного різноманіття;
 «Принцип адаптації» – екологічне управління та відповідна
гнучкість підприємницької ініціативи в налагодженні зворотних зв’язків
у системі «суспільство – екологічне середовище», які можуть бути
порушені внаслідок невідповідності між еволюцією техносфери і
біосфери;
«Принцип пріоритету екологічної безпеки» – забезпечення
успіху підприємницької діяльності через узгодження економічних
програм з екологічними вимогами, застосування природоохоронного
законодавства та ін.;
«Принцип екологічної доцільності» – оцінка рівня екологічних
змін, які вносять у навколишнє середовище суб’єкти підприємницької
діяльності [3].
Оптимальна еколого-економічна модель повинна базуватися на
таких елементах:
1)орієнтація процесів на зменшення викидів;
2)впровадження
маловідходних,
безвідходних
та
енергозберігаючих
технологій;
рециклінгу
відходів;
екологоорієнтовані кластери;
3)раціональне використання природних ресурсів (зниження
матеріаломісткості, енергомісткості виробів; підвищення ефективності
використання ресурсів та ін.);
4)модернізація обладнання;
5)екологічні інновації;
6)впровадження інноваційних продуктів та розробка концепції
забезпечення їх екологічності за етапами повного життєвого циклу
конкурентоспроможного виробу (з урахуванням останньої стадії ─
утилізації виробу). Отже, формування цілісної технологічної,
організаційної, економічної та правової системи, яка спонукає суб’єктів
підприємництва до екологізації своєї діяльності, може сприяти
розвитку економічних відносин на засадах збалансованого та екологобезпечного функціонування [4, с. 465].
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З УРАХУВАННЯМ
ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
Однією з основних цілей ведення економічної діяльності є
підвищення економічної ефективності виробництва, тобто поліпшення
співвідношення між результатами діяльності і витратами ресурсів. У
мікроекономічному масштабі практичне вирішення задач оптимізації
співвідношення «витрати-результат» ефективне лише на короткий
період часу, а в макроекономічному плані призводить до істотних
витрат через посилення ефекту накопичення техногенного впливу на
навколишнє середовище [1].
Негативний ефект антропогенного впливу на навколишнє
середовище в силу накопичення має зростаючий характер (див. рис. 1,
крива 1); згодом він починає значно перевершувати позитивний ефект
від виробничої діяльності (крива 2) [2].
+
ефект

2

час
1

-

Рис. 1. Ефект антропогенного впливу на навколишнє середовище.
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Екологічні проблеми, що виникають на даний час, є головними по
значущості для соціально-економічного розвитку держав. Зростання
екологічної напруженості, що викликає потребу врахування
екологічного чинника, робить сучасну економіку все більше залежною
від екологічних норм.
По суті, орієнтація на міжнародну концепцію сталого розвитку,
покликана об'єднати в собі можливості для економічного зростання зі
збереженням екологічно безпечного середовища життєдіяльності −
виступає одним з головних умов на шляху переходу економіки до
інноваційного типу розвитку.
Найбільшу актуальність набувають питання організації системи
повного і достовірного обліково-аналітичного забезпечення екологоорієнтованого інноваційного розвитку економіки [3]. Особливо
важливим для всебічної оцінки результатів діяльності бізнес-структур є
використання різних методів і моделей [4].
Як правило, екологічні аспекти відносяться до зовнішніх факторів
і в методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних
проектів відсутні відповідні вимоги обліку екологічного аналізу,
незважаючи на те, що для забезпечення сталого розвитку розробники і
замовники
проектів
зобов'язані
позначити
основні
аспекти
життєдіяльності − економічні, екологічні та соціальні.
Методи підвищення відповідальності підприємств за охорону
навколишнього природного середовища, які використовують на
сьогоднішній день не дають бажаних результатів. Можна виділити
наступні причини недостатнього обліку екологічних чинників при оцінці
ефективності інвестиційних проектів:
складність виявлення багатьох факторів впливу на навколишнє
середовище в силу їх різноманітності;
відсутність методик, що дозволяють дати комплексну оцінку
ефективності інвестиційних проектів;
слабке інституційне оформлення взаємовідносин у сфері
компенсації збитку, що завдається навколишньому середовищу.
Перераховані обставини визначають необхідність розробки
методики еколого-економічної оцінки інвестиційних проектів. Подібна
оцінка дозволить визначити показники ефективності проекту за
допомогою обчислення в грошовому еквіваленті наслідків впливу на
екологічне середовище і зробити висновки про доцільність і
можливість його реалізації.
Використовуючи дану методику можна оцінити екологоекономічну
ефективність
проектів
[4].
Алгоритм
реалізації
запропонованої методики еколого-економічної оцінки інвестиційних
проектів представлений на рис.2.
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Етап 1. Аналіз еколого-економічних зв'язків:
економічних, природних, соціальних, техногенних
2. Етап Ідентифікація підсумків
реалізації проектів:
економічних, екологічних,
соціальних, соціальноекономічних

Вартісна оцінка умовно
можливої шкоди і вигод від
інвестиційних проектів

Розрахунок еко
потоку

3. Етап Розрахунок
показників
ефективності
інвестиційних проектів:
NPV, DPP, IRR

Інтегральний
екологоекономічний
ефект

Індекс
ефективності
інтегральних
витрат

Рис. 2. Алгоритм методики еколого-економічної оцінки
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ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ
У сучасних умовах ринкової економіки фінансова звітність
суб’єктів господарювання відіграє неабияку роль, оскільки є важливою
складовою фінансового аналізу, забезпечуючи відповідне надання
інформації. Фінансова звітність, що являє собою сукупність форм
звітності, складених на основі даних обліку, забезпечує інформаційні
потреби користувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними
паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління;
оцінки
здатності
підприємства
своєчасно
виконувати
свої
зобов’язання; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
регулювання діяльності підприємства та інших рішень.
Питання формування методики складання та аналізу фінансової
звітності досліджуються у працях вітчизняних науковців і фахівців у
галузі обліку і економічного аналізу, зокрема: Ф.Ф. Бутинця,
А.М. Герасимовича,
Г.П. Голубничої,
О.І. Коблянської,
А.М. Кузьминського, Г.І. Купалової, В.Г. Швеця, А.Д. Шеремета та
інших.
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період [1]. Форми, перелік
статей фінансових звітів та їх зміст встановлені НП(с)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [1] та Методичними рекомендаціями
щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 [2].
Фінансова звітність складається із: форми № 1 «Баланс» («Звіт
про фінансовий стан»), форми № 2 «Звіт про фінансові результати»
(«Звіт про сукупний дохід»), форми № 3 «Звіт про рух грошових
коштів», форми № 4 «Звіт про власний капітал», форми № 5 «Примітки
до фінансової звітності» та форми № 6 «Додаток до приміток до
фінансової звітності». У формах має надаватися інформація, що
слугуватиме надійним джерелом для аналітичних висновків щодо
подальшого розвитку та визначення економічного потенціалу
підприємства.Кожна з форм звітності має своє призначення. Форма
№ 1 складається для оцінки структури активів та джерел їх
фінансування; оцінки ліквідності та фінансової стійкості підприємства,
оцінки й прогнозування змін економічних ресурсів та їх джерел.
Призначенням форми № 2 є оцінка структури доходів і витрат; оцінка й
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прогнозування прибутковості та інвестиційної привабливості. Форма
№ 3 створюється для оцінки грошових потоків за видами діяльності та
аналізу їх ефективності, а також прогнозування грошових потоків від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Основним
призначенням форма № 4 є оцінка та прогноз змін у складі власного
капіталу. Форма № 5 складається для оцінки і прогнозу облікової
політики; ризиків, які впливають на підприємство, його ресурси та
зобов’язання для деталізації статей фінансової звітності. Форма № 6
застосовується для оцінки та характеристики головного та
допоміжного звітних сегментів, інформації про показники звітних
сегментів, якщо вони мають місце у структурі та діяльності
підприємства.
Таким чином, фінансова звітність слугує достовірному і повному
відображенню інформації про процеси (операції, події), які можуть
впливати на прийняття управлінських рішень. Крім того, завдяки
показникам цієї звітності можна дати обґрунтовану оцінку минулим,
поточним і майбутнім господарським подіям [3].
Одним з найважливіших завдань у процесі трансформації
фінансової звітності є розробка та затвердження облікової політики,
положення якої відповідатимуть МСФЗ. Необхідним є також
приділення уваги вдосконаленню методики складання фінансової
звітності на законодавчому рівні і перегляду та вдосконаленню
розроблених і запроваджених положень (стандартів) бухгалтерського
обліку з метою максимального наближення національної методики
складання фінансової звітності до міжнародної. Міністерство фінансів
України поступово вносить зміни до національних стандартів,
наближуючи їх до Міжнародних стандартів фінансової звітності та
зменшуючи прогалину між вітчизняною системою обліку та
загальноприйнятою європейською [4]. Головна вимога МСФЗ при
складанні та заповненні форм фінансової звітності полягає у тому, що
вони повинні правдиво відображати фінансовий стан, фінансові
результати діяльності та потоки грошових коштів [5]. Необхідною
умовою правдивого відображення інформації у фінансових звітах є
таке її подання, яке забезпечить якісні характеристики фінансових
звітів і ступінь корисності інформації.
Місце фінансової звітності в структурі звітності підприємства
визначається тією роллю, яку вона виконує для своїх користувачів.
Безперечно, звітність не може однаково бути інформаційно корисною
для всіх користувачів, а характеризується лише мірою економічної
зацікавленості, що виявляється в інтересах користувачів [6].
Форми
фінансових
звітів
є
взаємозв'язаними
і
взаємодоповнюючими. Їм властивий як логічний, так і інформаційний
взаємозв’язок. Виходячи з цього, жодна із перелічених форм окремо
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не може надати всієї потрібної інформації, а тому всі компоненти
звітності слід інтерпретувати та аналізувати у комплексі.
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5.General Accepted Accounting Principles, GAAP. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.gaap.in.ua/us-gaap-inf.
Задьора О В.,
студентка,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сучасному етапі чинне місце посіла проблема збереження
навколишнього середовища після численних екологічних катастроф,
постійного транспортного, промислового та інших видів забруднень.
Важливим завданням держави є забезпечення сталого економічноекологічного розвитку підприємств. Це потребує розробки ефективного
інструментарію, важелів та механізмів, які б забезпечували необхідний
контроль і систему заходів щодо забезпечення раціонального
природокористування та нових технологій, що негативно впливають на
навколишнє природне середовище. Проте залишаються не
розробленими ані необхідні показники, ані система обліку, які б могли
відобразити взаємодію екологічних та економічних факторів. Для
України залишається важливим перебудування багатьох економічних
аспектів та запровадження нового розуміння поняття «екологічні
витрати».
Розробкою теоретичного та практичного обґрунтування питань
щодо обліку екологічних витрат займалися такі видатні вчені:
В. Базилевич, Ф. Бутинець, І. Замула, Г. Купалова, Л. Максимів,
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М. Пушкар, М. Чумаченко, А. Шеремета та інші. Проведено багато
досліджень з цих питань, але так і не запроваджена єдина система
обліку, яка ґрунтувалася б на відображенні екологічних витрат. Тому
нині виникають складнощі щодо оцінки стану довкілля та втрат
біологічного різноманіття і багатства екосистеми. Постає проблема
відображення господарських процесів в бухгалтерському обліку, адже
важко показати поточне здійснення екологічних витрат. Зараз облік
таких витрат ведеться безсистемно і не виокремлює їх з загальної
сукупності. Це призводить до відсутності достовірних даних, що
порушує принципи бухгалтерського обліку. Як наголошують фахівці,
екологічна ефективність може бути виміряна лише через спеціально
розроблену систему обліку − environmental accounting. При цьому,
вони наводять причини, потреби, вимоги, які актуалізують питання
щодо впровадження екологічного обміну на підприємствах [1]:
рахунки обліку повинні відображати ставлення підприємства до
збереження природнього середовища, його вплив, витрати,
зобов'язання та ризики щодо фінансової позиції у цьому відношенні;
інвестори потребують інформації про екологічну ефективність
підприємства аби приймати зважені та обдумані інвестиційні рішення;
необхідно коректно і в раціональний спосіб здійснювати облік і
розподіл витрат, в т.ч. екологічних, на виробництво продукції, робіт,
послуг;
для співпраці з покупцями та іншими контрагентами потрібно
демонструвати відкритість і конкурентні переваги у сфері
природоохоронної діяльності;
екологічний облік є ключем до сталого розвитку суспільства.
Облікова політика підприємства є сукупністю принципів, методів і
процедур, які використовуються підприємством для складання та
подання звітності [2]. Саме вона повинна відображати відповідність
бухгалтерського обліку економічним, соціальним, екологічним
потребам підприємства та містити інформацію щодо коректного
ведення всіх видів витрат на підприємстві. Для цього вже на рівні
міністерств і відомств необхідно запровадити класифікацію витрат, що
належать до правоохоронної діяльності, та зауважити специфіку
певних видів діяльності. Тобто витрати повинні бути розподілені за
видами діяльності, територією розташування тощо.
Отже для раціональної організації екологічного обліку необхідно
до Наказу підприємства «Про облікову політику» додати ряд питань,
які стосуються екологічних витрат. Наприклад, їх класифікацію,
порядок формування, цільове використання та ліквідацію.
Для покращення ведення екологічного обліку слід також внести
необхідні корективи до законодавчої бази, а саме до національного
Положення (стандарту) П(С)БО16 «Витрати» [3] (у цьому документі
відсутні будь-які згадування про екологічні витрати), Плану рахунків
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бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств та організацій, до якого необхідно додати
додатковий рахунок до 8 класу – «Екологічні витрати».
Важливо розробити відповідну систему документування та
документообігу, внести зміни до посадових інструкцій щодо
відповідальності за дії кожної особи на підприємстві в процесі обліку
екологічних витрат та інше.
Отже можна зробити висновки, що важливу роль в соціальноекономічному житті посідають екологічні проблеми, вирішення яких
потребує свідомого управління на вищому рівні керівництва. Саме
раціональна організація обліку витрат може забезпечувати керівників
необхідною інформацією для прийняття рішень, які здатні вчасно
запобігти збільшенню негативних наслідків для навколишнього
природнього середовища.
Використані джерела:
1.Accounting and Financial Reporting For Environmental Costs and
Liabilities [Guidance Manual]. [Електронний ресурс]. − Режим
доступу : http://www.unctad.org.
2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України
від 31.03.1999 р. № 87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.zakon.rada.gov.ua.
3.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ
Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
Зайцева М.О.,
студентка,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
Важливим об’єктом бухгалтерського обліку є доходи від
екологічної діяльності. Разом з тим існує низка методичних проблем
обліку екологічних доходів. Це пов’язано з тим, що екологічні доходи як
об’єкт бухгалтерського обліку менш очевидний, ніж витрати. Оскільки
екологічні витрати не збігаються у часі з екологічними доходами,
управлінці не зацікавлені в екологічній діяльності. Крім того витрати на
усунення екологічної шкоди найчастіше значно перевищують прибуток,
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отриманий від забруднення та знищення навколишнього природного
середовища. Це спричиняє зниження екосвідомості власників і
працівників підприємств.
Джерелами екологічних доходів є впровадження безвідходного
виробництва (ефект − економія сировини та природних ресурсів);
виробництво екологічно чистої продукції (ефект − формується за
рахунок ціноутворення). Вести бухгалтерський облік екологічних
доходів на окремому рахунку недоцільно у зв’язку зі складністю їх
ідентифікації. Екологічні доходи виокремити в сумі виручки від
реалізації можливо лише у межах внутрішньогосподарського обліку із
застосуванням комп’ютерної техніки в межах відкритих аналітичних
рахунків до рахунку 70 «Доходи від реалізації». Економію сировини
можна визначити у межах аналізу ефективності використання
сировини та матеріалів. Дохід в цьому випадку визначається як сума
таких складових: вартість зекономленої сировини та сума доходу від
переробки виробничих відходів. Зазначені доходи можливо виділити
також лише у межах внутрішньогосподарського обліку. Економія
природних ресурсів визначається на макрорівні і впливає на здоров’я
та добробут нації.
Екологічна діяльність на підприємстві пов’язана з відповідними
витратами, які прямо чи опосередковано впливають на економічні
показники роботи підприємства. Сума таких витрат у більшості
підприємств значна, але сьогодні бухгалтерський облік екологічних
витрат ведеться безсистемно, вони не виокремлюються із загальної
сукупності витрат. Це призводить до відсутності достовірних облікових
даних про розміри, напрями та види природоохоронних витрат
підприємств, чого і неможливо зробити при існуючій організації
бухгалтерського обліку. Необхідність врахування екологічних витрат у
складі виробничих витрат як підстави для аналізу ефективності їх
використання давно визнали провідні учені. У складі витрат, які є
частиною собівартості продукції та які обліковуються під час
оподаткування прибутку, виокремлюють елементи, безпосередньо або
опосередковано
пов’язані
з
впливами
на
довкілля,
природокористуванням і охороною довкілля, а саме:
витрати, пов’язані з використанням сировини, в частині витрат
на рекультивацію земель, а також плати за воду, яку підприємства
забирають з водогосподарських систем (в сумі фактичних витрат);
витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням
технології чи організації виробництва, а також з покращенням якості
продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших
експлуатаційних властивостей, які здійснюють у виробничому процесі;
платежі (страхові внески) за обов’язковими видами страхування
і відрахування до страхових фондів (резервів);
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податки, збори, платежі та інші обов’язкові відрахування та
деякі інші.
У національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
П(С)БО 16 «Витрати» у складі витрат відсутнє будь-яке згадування про
екологічні витрати. Аналогічно і у діючому Плані рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій екологічні витрати теж не зазначені.
Тому актуальною вимогою часу є доповнення П(С)БО 16 «Витрати»
методичними засадами відображення в обліку екологічних витрат.
Використані джерела:
1.Лебединский Ю.П.
Ресурсосбережение
и
экология /
Ю.П. Лебединский, Ю.В. Скляпкин, П.И. Попов. – К. : Политиздат
Украины, 1990. – 223 с.
2.Бутинець Ф.Ф.
Теорія
бухгалтерського
обліку.
Підручник /
Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 444 с.
3.Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності
суспільства у навколишньому природному середовищі. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://www.nbb.be/en.
4.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV-ВР. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws.
5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»:
наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.
6.Бычкова С.М. Роль и значение экологического учета и аудита в
рыночной экономике / С.М. Бычкова, М.Ю. Егоров // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. − 2001. –
№ 9. – С. 20-23.
Іваненко Н.І.,
магістрантка,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ ТА
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
У світовій практиці прийнято використовувати термін «управління
відходами» («Waste Management»), який означає організацію
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поводження з відходами з метою зниження їх впливу на здоров’я
людини і стан довкілля. Проте у вітчизняній нормативно-правовій базі
термін «управління відходами» відсутній. Чинне законодавство
України оперує більш вузьким поняттям – «поводження з відходами»,
що визначається як дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів,
їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію,
видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за
такими операціями та нагляд за місцями видалення.
Вітчизняна система екологічного законодавства, що стосується
регулювання поводження з відходами, у тому числі й промисловими,
базується на конституційних засадах. Саме вони встановлюють
основні принципи екологічно безпечного природокористування, права
та обов’язки суб’єктів, відповідні повноваження законодавчої та
виконавчої гілок влади щодо охорони довкілля.
У сфері еколого-правового регулювання рамковим є Закон
України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(від 25 червня 1991 року № 1264-XII) [1], який заклав правові,
економічні та соціальні основи організації охорони НПС, зокрема і
щодо відходів. Цим законом у законодавче поле введено дозвільний
порядок «захоронення (складування) промислових та інших видів
відходів», встановлено плату за їх утворення і розміщення,
запроваджено законодавчу норму щодо лімітів розміщення.
Статус базового закону, яким регулюється поводження з
відходами, зокрема промисловими, має Закон України «Про відходи»
(від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР) [2]. Крім нього до базових
нормативно-законодавчих актів аналогічного спрямування відносять
Закони України «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного
благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними
відходами», «Про металобрухт», «Про Загальнодержавну програму
поводження з токсичними відходами, Кодекс України про надра,
Податковий кодекс України, а також низку відповідних постанов КМУ:
«Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду
лімітів на утворення та розміщення відходів», «Про затвердження
Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, обробки та утилізації
відходів» тощо [3].
Крім цього, в Україні також діє ряд державних стандартів (ДСТУ)
в області поводження з відходами, а саме: ДСТУ 2195-99 «Охорона
природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу»,
ДСТУ 3910-99 «Охорона природи. Поводження з відходами.
Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним
принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій», ДСТУ 391199 «Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і
подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги» тощо [4].
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Ще одним інструментом державного регулювання відносин у
сфері поводження з промисловими відходами є стандартизація.
Стандарти розглядаються як засіб нормативного забезпечення потреб
комплексного управління охороною довкілля та раціонального
використання природних ресурсів, що дозволяє довести негативні
впливи відходів до екологічно допустимих і економічно досяжних
показників. З 1.01.1998 р. на території України почали діяти стандарти
серії ISO 14000 «Системи управління якістю навколишнього
середовища», вимоги яких поширюються на будь-які організації,
органи, підприємства, розташовані в країні, незалежно від форм
власності. Ці стандарти охоплюють й питання управління
промисловими відходами в аспекті їх впливу на довкілля.
До важелів державного регулювання можна віднести також
кадастри відходів. Саме вони служать основою для планування та
інформаційного забезпечення використання відходів, загалом,
управління ними. Такі документи ухвалює законодавча влада і вони
призначені для забезпечення органів місцевої влади, підприємств,
організацій, установ відомостями про кількісну характеристику і стан
відходів з метою їх раціонального використання, регулювання
правових та економічних відносин, обґрунтування плати за
використання.
Екологічний аудит − це економічний аналіз діяльності
підприємств, що здійснюють природоохоронні заходи, та економічної
ефективності таких дій. Метою екологічного аудиту є оцінка системи
управління відходами у відповідності до вимог діючих нормативноправових актів, технологічній документації, критеріям екологоекономічної ефективності та безпеки господарської діяльності [5].
З усього вищесказаного можна дійти висновку про те, що
нормативно-правова база України у сфері поводження з відходами є
досить поширеною, проте ряд питань і досі залишаються
невирішеними. Наприклад, питання узгодження європейського та
вітчизняного законодавства; застарілість деяких норм, стандартів і
лімітів; недосконалість існуючих санкцій за порушення екологічного
законодавства.
Використані джерела:
1.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України
від 25 червня1991 р. № 1264-XII. [Електронний ресурс]. − Режим
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
2.Про відходи: Закон України від 05 березня 1998 р. № 187/98-ВР.
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр.
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3.Рынок и проблемы обращения с отходами. Экспресс-анализ. – К. :
DECPM Group, 2010. – 24 с.
4.Первый Экологический портал. Нормативная база для экологов. −
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу :
http://www.rav.com.ua/useful_know/norm_baza/ecology_laws/
5.Гончаренко Н.В.
Екологічний
аудит:
навч.
посібник.
/
Н.В. Гончаренко. – К. : Освіта України, 2014. – 492 с.
Калюжна О.О.,
студентка,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Ефективне функціонування суб’єктів підприємницької діяльності
в умовах сталого розвитку і посилення вимог споживачів до якості та
екологізації продукції значним чином залежать від організації
бухгалтерського обліку, що надає інформацію для прийняття рішень.
Однак існуючий на сьогоднішній день бухгалтерський облік не здатний
належним чином враховувати екологічний вплив підприємств на
оточуюче середовище та забезпечувати проведення на належному
рівні екологічного управління та контролю. Методологічні засади обліку
екологічних аспектів підприємства врегульовані недостатньо [1].
Теоретичні і практичні основи екологізації обліку досліджували
провідні вітчизняні вчені, саме: В.Б. Буркинський, О.О. Веклич,
В.А. Євтушенко,
О.Є. Кузьмін,
Г.І. Купалова,
Т.Г. Мельник,
В.М. Навроцький, Ю.М. Саталкін, В.Я. Шевчук та ін. Разом з тим,
концептуальні засади екологічного обліку донині недостатньо
досліджені.
Критичний аналіз наукових публікацій щодо екологізації
бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств показав
актуальність наступних заходів:
1.Проведення комплексного дослідження потенціалу обліку і
звітності для екологізації.
2.Внесення редакційних правок до існуючого Плану рахунків
щодо активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Це
будуть аналітичні екологічні рахунки, згруповані за субрахунками, що
традиційно будуть використовуватися підприємствами. Це дасть змогу
контролювати плановий кошторис витрат і акумулювати дані про
загальну суму екологічних доходів і витрат з подальшим
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відображенням її у звітності та більш адекватного розподілу між
видами продукції.
3.Розробка доповнень до списку додаткових пунктів фінансової
звітності [2, 3].
Також у розвитку екологічного обліку особливу увагу слід
зосередити на екологічних витратах [4]. Зокрема необхідно:
1.Врегулювати існуючу систему обліку через детальне і
диференційоване відображення аспектів організації, що включає всі
витрати на природоохоронні заходи і зміни, які вони провокують у
бухгалтерському балансі підприємства. Необхідною є диференціація
фінансової звітності.
2.Реорганізувати і розширити облік для кращого відображення
екологічних витрат, у т. ч. у фінансовій звітності. Це дозволить
використовувати облік як ефективний інструмент управління
навколишнім середовищем. Це необхідно для того, щоб визначити
нові цілі та об’єкти бухгалтерського обліку та інших показників [5].
Різке збільшення масштабів господарської діяльності в сучасних
економічних умовах призводить до посилення тиску підприємств на
довкілля. Саме через неконтрольоване виснаження обмежених
природних ресурсів та руйнуючий вплив викидів підприємств існує
гостра необхідність створення таких моделей бухгалтерського обліку,
які б давали змогу відображати екологічну, господарську та фінансову
діяльність компаній. А для втілення усіх цих вимог у реальне життя
необхідно розширити межі традиційного бухгалтерського обліку у
напрямку доповнення розділами щодо екологічної діяльності
підприємств. Запропоновані підходи теоретичного, методичного та
прикладного удосконалення обліку в Україні дозволять адаптувати
існуючу національну систему бухгалтерського обліку і звітності до
потреб охорони довкілля і економічного управління всіма секторами
економіки.
Використані джерела:
1.Галушкіна Т.П. Зелена економіка в секторальній моделі розвитку в
Україні / Т.П. Галушкіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle
2.Евтушенко В.А. Концепция управления экологическим риском как
условие
решения
эколого-экономических
проблем /
Евтушенко В.А. // Вісник Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна: Економічна серія. – Харків : ХНУ, 1999. −
№ 459. – С.59-65.
3.Евтушенко В.А. Теоретические основы формирования экологоэкономической политики и механизм ее реализации в Украине /
Евтушенко В.А. // Вісник Харківського національного університету
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імені В.Н. Каразіна : Економічна серія. – Харків : ХНУ, 2002. −
№ 575. – С. 123-128.
4.Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посібник /
Купалова Г.І. – К. : Знання, 2008. – 639 с.
5.Шевчук В.Я. Екологічне управління. Підручник / В.Я. Шевчук,
Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський. − К. : Либідь, 2004. − 432 с.
Кириллов О.О.,
студент,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Дослідження екологічного аудиту в Україні обумовлено
необхідністю впровадження ринкових методів управління діяльністю
суб’єктів господарювання у сфері охорони довкілля. Передумовою
виникнення екологічного аудиту в Україні стало усвідомлення
глобальних екологічних проблем і визнання пріоритетності їх
вирішення поряд із економічними та соціальними проблемами, а його
розвиток є важливим кроком для інтеграції національних та
міжнародних інтересів в умовах сучасного соціально-економічного
розвитку.
В Україні інститут екологічного аудиту почав активно розвиватися
з 2004 року після прийняття Закону України «Про екологічний аудит»
[1].
До прийняття цього закону термін «екологічний аудит» в
законодавстві України не вживався, хоча, як це не парадоксально,
діяльність з екологічного аудиту вже здійснювалась. А її правовою
основою до прийняття закону були адаптовані в Україні міжнародні
стандарти ISO [2].
Закон змінив відношення до відповідного виду діяльності. Ці
зміни стосувались, по-перше, підвищення правового статусу екологоаудиторської діяльності та введення його в правове поле України.
Відповідні положення стосовно цього виду діяльності були
внесені в базовий Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища», законодавство про приватизацію, в першу
чергу, Закони України «Про приватизацію державного майна» і «Про
приватизацію невеликих державних підприємств». Послуги з
проведення екологічного аудиту об'єктів або видів діяльності, які
становлять підвищену екологічну небезпеку, було віднесено до
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Переліку послуг, визначених як специфічні, закупівля яких пов'язана з
приватизацією державного майна [2].
Екологічний аудит – це документально оформлений системний
незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що
включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення
відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи
екологічного управління та інформації з цих питань вимогам
законодавства України про охорону навколишнього природного
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [1].
Завданнями екологічного аудиту є: обґрунтування екологічної
стратегії і політики підприємства; визначення пріоритетів при
плануванні природоохоронної діяльності підприємства, виявлення
додаткових можливостей її здійснення, перевірка дотримання
природоохоронного законодавства; зниження ризику виникнення
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забрудненням довкілля [3].
Екологічний аудит дозволяє значно посилити управління
охороною навколишнього природного середовища, підвищити
ефективність державного екологічного менеджменту. Тому держава
повинна бути зацікавлена у впровадженні екологічного аудиту і
створенні відповідних умов для його функціонування.
Зокрема, необхідно розробити методичне забезпечення, яке нині
практично відсутнє. Кілька наказів Міністерства екології та природних
ресурсів України певним чином охопили лише стадію організації
екологічного аудиту – порядок складання кваліфікаційних іспитів і
отримання сертифікатів, ведення Реєстру екологічних аудиторів та
юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту,
але поки що залишається поза увагою здійснення екологічного аудиту
окремих напрямків господарської діяльності, а саме: аудит
водокористування та водовідведення, аудит операцій поводження з
відходами, аудит енерго- та ресурсоефективності.
Одним із перспективних напрямів розвитку системи екологічного
менеджменту є впровадження внутрішнього екологічного аудиту.
Нормативне затвердження вимог щодо проведення такого аудиту
сприятиме:
зниженню витрат шляхом виявлення резервів економії води,
енергії та сировини, витрат на утилізацію та зберігання небезпечних
речовин і відходів;
підвищенню конкурентоспроможності та довіри до підприємства
з боку інвесторів і кредиторів;
зниженню ризиків у частині дотримання вимог законодавства,
внутрішніх регулятивних документів; уникнення нещасних випадків, а
також нанесення шкоди персоналу і майну; мінімізація ризику
відповідальності за якість продукцію.
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Таким чином, для подальшого розвитку екологічного аудиту в
Україні нагальним є подолання «прогалини» у нормативно-правовій
базі його регулювання. Для цього доцільно активізувати роботу
законодавчої та виконавчої гілок влади, залучивши до відповідних
розробок вітчизняних екологічних аудиторів, міжнародних експертів і
фахівців у сфері екологічного менеджменту.
Використані джерела:
1.Про екологічний аудит: Закон України від 24 червня 2004 року
№ 1862-IV / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. –
№ 45. – C .1-20.
2.Літвак С.М. Екологічний менеджмент і аудит / С.М. Літвак. – К. :
Професіонал. – 2014. – C. 85-87.
3.Борисова В.А. Екологічний аудит як механізм регулювання впливу на
довкілля / В.А. Борисова // Держава та регіони. – 2013. – № 4. –
C. 72–76.
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студентка,
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З посиленням вимог до екологічної безпеки технологічних
процесів і виробничої діяльності, зростають капітальні інвестиції у
основні засоби природоохоронної діяльності. Це обумовило
необхідність удосконалення обліку таких інвестицій.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» інвестиції – це всі види грошових,
майнових та інтелектуальних коштовностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької діяльності, в результаті яких утворюється прибуток
або досягається соціальний ефект [1].
За даними П(С)БО 7 «Основні засоби» «незавершені капітальні
інвестиції в необоротні матеріальні активи – це капітальні інвестиції у
будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання
об’єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в
експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі
для фінансування будівництва» [2]. Витрати, пов’язані з поліпшенням
об’єкта, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод,
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первісно очікуваних від використання, об’єкта збільшують первісну
вартість об’єкта основних засобів.
Відповідно до Податкового кодексу капітальні інвестиції –
господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд,
інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації [3].
Для прийняття рішень з управління капітальними інвестиціями
суб’єктам господарювання необхідна своєчасна та достовірна
аналітична інформація. Разом з тим нині існує проблема методики
недосконалої системи рахунків в частині обліку таких інвестицій.
Зокрема, одним з недоліків діючого Плану рахунків в частині
капітальних інвестицій є відсутність у складі синтетичного рахунку 15
«Капітальні інвестиції» окремого субрахунку для обліку витрат на
поліпшення основних засобів природоохоронного призначення. Це
спричиняє необхідність здійснення вибірок під час складання
статистичної звітності – «Звіт про капітальні інвестиції», «Звіт про
екологічні придбання», витрати та ін.[4].
Враховуючи зазначене, доцільно було би ввести додатковий
субрахунок 156 «Придбання та відновлення основних засобів».
Капітальні витрати на поліпшення земель можна враховувати на
окремому субрахунку 157 «Поліпшення основних засобів». Щодо
обліку інших капітальних робіт і витрат необхідно виділити окремий
субрахунок 158 «Інші капітальні інвестиції» і розподіляти пропорційно
контрактній вартості витрат на будівельно-монтажні роботи і
устаткування.
Поглиблена
деталізація
структури
Плану
рахунків
бухгалтерського обліку забезпечить відповідність методики обліку
капітальних інвестицій, що діє на підприємствах, законодавству
України про інвестиційну діяльність, а також надасть можливість
отримати, як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам повнішу
інформацію стосовно обліку капітальних інвестицій.
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1.Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV (зі змінами і
доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.zakon1.rada.gov.ua.
2.П(С)БО 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від
27.04.2000 р. № 92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://pro-u4ot.info.
3.Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
В нових економіко-політичних умовах, які склались після
підписання «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – Угода про
асоціацію), перед Україною та, зокрема, підприємствами, постали нові
важливі задачі, виконання яких є необхідним для європейської
інтеграції та доступу українських товарів на ринковий простір
Європейського Союзу (далі – Євросоюз або ЄС). В зазначеній угоді
містяться вимоги щодо співробітництва в сфері енергетики, інтеграції
енергетичних ринків України та країн-членів ЄС, а також вимоги
стосовно енергоефективності, використання відновлюваних джерел
енергії, економії ресурсів та зменшення негативного впливу на
навколишнє природнє середовище.
З 1 листопада 2014 року після ратифікації Європейським
Парламентом та Верховною Радою України Угоди про асоціацію
набуло чинності застосування окремих частин цієї Угоди, зокрема
стосовно енергетики та охорони навколишнього природнього
середовища. Крім цього, з 1 січня 2016 року почала діяти економічна
частина Угоди, а також положення щодо зони вільної торгівлі (ЗВТ) між
Україною та Європейським Союзом. Очікується, що ЗВТ створить для
України умови для розвитку її торговельних відносин з ЄС шляхом
гармонізації українського законодавства з європейським, ліквідації
технічних бар’єрів у торгівлі, а також митних тарифів, квот і відкриття
ринків.
За даними Державної служби статистики України, у січні-жовтні
2015 року обсяг експорту товарів до країн Євросоюзу склав
10471,7 млн. дол., або 33,4 % від загального обсягу експорту [1]. Отже,
наразі ЄС є стратегічним торговим партнером України, на якого
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припадає левова частка зовнішньої торгівлі. Саме тому надзвичайно
важливо створити українським підприємствам необхідні умови для
забезпечення конкурентоздатності товарів на європейському ринку.
Поміж іншого, інтеграція у ринок Євросоюзу означає збільшення
інвестицій, насамперед в енергетичній галузі. Таким чином, для
українського бізнесу створюються сприятливі умови для модернізації
виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій. Ще
більшого стимулу для розвитку надає введення з 1 січня 2016 року
нульової імпортної ставки для європейських промислових і
сільськогосподарських товарів, а також товарів переробної та харчової
промисловості. Такі обставини повинні змусити вітчизняних виробників
зосередитися на підвищенні якості товару, а також зниженні його ціни,
що
можливо
за
рахунок
запровадження
у
виробництві
енергозберігаючих технологій та організаційних заходів.
Набуття чинності вищезазначеними положеннями Угоди про
асоціацію суттєво змінює умови як для державного, так і приватного
сектору економіки. Зокрема, в Угоді містяться такі положення та
вимоги [2]:
співробітництво з метою сприяння обґрунтованому і
раціональному використанню природних ресурсів (п. 5 ст. 292 глави 13
Розділу IV Угоди);
використання збалансованих джерел відновлюваної енергії та
енергозберігаючих продуктів і послуг (п.2 ст. 293 глави 13 Розділу IV
Угоди);
сприяння і заохочення торгівлі та прямих іноземних інвестицій в
екологічно чисті товари, послуги й технології (п. 2 ст. 293 глави 13
Розділу IV Угоди);
імплементація енергетичних стратегій та політик, а також
своєчасний обмін інформацією про енергетичний баланс та потоки
енергоносіїв (п. а) ст. 338 глави 1 Розділу V Угоди);
модернізація
та
посилення
наявної
енергетичної
інфраструктури, відповідно до принципів економічної доцільності та
збереження навколишнього середовища (п. с) ст. 338 глави 1
Розділу V Угоди);
сприяння взаємному інвестуванню у сферу енергетики на
недискримінаційній основі ( п. g) ст. 338 глави 1 Розділу V Угоди);
сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому
числі шляхом формування політики щодо енергоефективності та
структури права і нормативно-правової бази (п. і) ст. 338 глави 1
Розділу V Угоди);
розвиток та підтримка відновлювальної енергетики з
урахуванням принципів економічної доцільності та охорони
навколишнього середовища, а також альтернативних видів палива
(п. j) ст. 338 глави 1 Розділу V Угоди);
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просування Механізму спільного запровадження Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про
зміну клімату 1997 року з метою зменшення викидів парникових газів
шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та
відновлювальної енергетики (п. k) ст. 338 глави 1 Розділу V Угоди);
науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з метою
розвитку та удосконалення технологій у сфері виробництва енергії, її
транспортування, постачання та кінцевого споживання, особливу увагу
приділяючи енергозберігаючим і екологічно безпечним технологіям
(п. l) ст. 338 глави 1 Розділу V Угоди);
розвиток і зміцнення співробітництва з питань охорони
навколишнього середовища й таким чином сприяння реалізації
довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки, що матиме
позитивні наслідки для збереження природніх ресурсів (ст. 360 глави 6
Розділу V Угоди);
співробітництво у сфері екологічного управління та управління
відходами та ресурсами (ст. 361 глави 6 Розділу V Угоди);
співробітництво у сфері управління в галузі охорони
навколишнього середовища та енергетики, зокрема з питань
енергоефективності та чистого виробництва (п. b) ст. 379 глави 10
Розділу V Угоди).
Отже, Угода про асоціацію, яка набула чинності, містить
багато питань, пов’язаних з енергетикою, енергозбереженням,
енергоефективністю та охороною навколишнього природного
середовища. Це безперечно створює сприятливі умови для
українського виробництва і торгівлі та висуває нові вимоги для бізнесу,
який тепер має навчитись виживати в умовах конкуренції з
європейськими товарами. Все це ще більше підсилює важливість та
актуальність
питання
енергоефективності
на
українських
підприємствах.
За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій, виконання Угоди сприятиме розвитку бізнесу,
пов’язаного з відновлюваними джерелами енергії та виготовленням
екологічно чистих товарів. Окрім цього, сприяння використанню
енергозберігаючих технологій матиме позитивний вплив на структуру
української економіки в довгостроковій перспективі [3, с. 89].
Реалізація енергетичної політики України відповідно до положень
Угоди про асоціацію створить нову модель організації ринку для
промислових споживачів енергоресурсів.
Головним чином, це сприятиме організації більш прогнозованого,
прозорішого та стабільнішого регуляторного середовища в секторі, що
матиме позитивний вплив на умови роботи компаній в Україні, а також
суттєво вплине на покращення інвестиційного клімату. Окрім цього,
інтеграція енергетичних ринків України та країн-членів ЄС дасть
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можливість створити сприятливе середовище для ефективного
розвитку енергетичного сектору (на основі єдиних стандартів), обміну
технологіями (у тому числі, у сфері енергоефективності) та розвивати
нові види генерації електроенергії та відновлюваної енергетики [3,
с. 95].
Отже, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
створює сприятливі умови для розвитку українських підприємств,
ставлячи також нові завдання та цілі. Зважаючи на певні відмінності
європейських умов функціонування, регулювання ринку та
виробництва, український бізнес має переорієнтуватися на європейські
цінності та норми щодо енергоефективності та екологічності
виробництва, раціонального використання ресурсів.
Ці аспекти важливі для підвищення конкурентоздатності
вітчизняних товарів як з точки зору зниження їх собівартості за рахунок
зменшення витрат на енергоресурси, так і з точки зору технічних вимог
до продукції, її відповідності європейським стандартам, а також
маркетингової привабливості для європейських споживачів, які все
більше надають перевагу «екологічним» товарам.
Таким чином, у нових економіко-політичних умовах для
підвищення конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному
ринках українські виробники повинні значно підвищити рівень
енергоефективності
виробництва,
шляхом
раціонального
використання
ресурсів,
впровадження
систем
енергетичного
менеджменту,
модернізації
виробництва,
використання
енергозберігаючих технологій, організації навчання, підвищення
кваліфікації персоналу з актуальних питань та заходів щодо
енергозбереження.
Використані джерела:
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Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу :http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA.
3.Бетлій О., Риженков М., Кравчук К. Економічна складова Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та
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ВНУТРІШНІЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В УПРАВЛІНСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах наростання негативного впливу на навколишнє
природне середовище необхідність впровадження екологічного
керування на підприємствах стає першочерговим завданням.
Спостерігаються деякі тенденції врахування екологічних пріоритетів,
які виникають під тиском міжнародних вимог і стандартів. Нині свідомо
чи несвідомо екологічно небезпечна економіка України починає робити
перші кроки у напрямі екологічно збалансованого розвитку. Процес
цей важкий і довготривалий, бо пов’язаний з трансформуванням
техногенного господарського мислення у соціально-екологічне [1]. В
цих умовах зростає роль аудиту як одного з методів контролю
діяльності підприємства.
Питання екологічного аудиту в сучасних умовах господарювання
досліджували такі вітчизняні науковці: Л.Ф. Кожушко, С.І. Лебедевич,
С.С. Рижков,
В.А. Євтушенко,
О.Є. Кузьмін,
Г.І. Купалова,
І.С. Маслєннікової, Т.А. Трифонова. Проте зважаючи на актуальність
впровадження екологічного аудиту на підприємствах, виникає
необхідність у глибшому дослідженні теоретичних аспектів цього
питання.
Особливого значення набуває
необхідність проведення
внутрішнього екологічного аудиту, як одного з аспектів управління
діяльністю
підприємства
з
метою
не
лише
підвищення
конкурентоздатності продукції, а й збільшення довіри іноземних
інвесторів до українських виробників. В Законі України «Про
екологічний аудит», зазначено, що внутрішній екологічний аудит
підприємства проводиться на замовлення його власника чи органу,
уповноваженого на управління ним, для власних потреб [2].
Під поняттям «внутрішній екологічний аудит» необхідно розуміти
організований та здійснюваний висококваліфікованими працівниками
підприємства процес дослідження всіх аспектів еколого-економічної
діяльності підприємства з метою приведення її у відповідність до вимог
чинного законодавства України, оптимізації використання природних
ресурсів та розроблення рекомендацій щодо зменшення фактичних і
потенційних екологічних і фінансових збитків підприємства [3].
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Проведення екологічного аудиту характеризується дотриманням
принципів, адже їх головне призначення – зробити екологічний аудит
надійним методом реалізації екологічної програми підприємства [4].
Критеріями проведення внутрішнього екологічного аудиту є
документи, які встановлюють вимоги до господарської діяльності щодо
дотримання
природоохоронного
законодавства.
Щорічно
на
підприємстві має затверджуватися, план проведення внутрішнього
екологічного аудиту на рік.
Результатом проведення процедур внутрішнього екологічного
аудиту є звіт, під час підготовки якого екологічні аудитори повинні дати
відповіді на такі питання: оцінювання ступеня відповідності об'єкта
внутрішньої еко-аудиторської перевірки критеріям екологічного аудиту;
ефективність діяльності підрозділу (процесу), тобто чи достатньо
ефективно
використовуються
природні
ресурси;
можливості
поліпшення виробничо-господарської діяльності [5].
Враховуючи сучасні тенденції розвитку підприємств, виникла
гостра необхідність трансформації теоретичних та практичних аспектів
внутрішнього екологічного аудиту, як одного з аспектів управління
суб’єктів господарювання.
Діяльність підприємства повинна перевірятися в екологічному
напрямі з метою виявлення відхилень та прийняття відповідних
управлінських рішень для забезпечення сталого економічного розвитку
з врахуванням екологічних аспектів.
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
Погіршення екологічного стану багатьох країн світу потребує
розроблення нових та удосконалення діючих інструментів екологічної
політики для встановлення рівноваги між біопродуктивністю та
споживанням природних ресурсів. Для обмеження негативного впливу
виробничої діяльності на господарську систему уряди різних країн і
міжнародні організації використовують переважно адміністративні
інструменти. При цьому важливим завданням є врахування
екологічних ризиків за умов, коли темпи змін, впливу та часовий
горизонт природозахисної діяльності підприємств невідомі. З
економічної точки зору важливо зрозуміти як правильно сформувати
ціну на продукцію підприємства і відшкодувати всі зовнішні ефекти
(екстерналії), що провокує виробництво товарів і послуг. Особливої
актуальності набувають дослідження теоретичних питань щодо
трактування та причин виникнення еколого-економічних ризиків на
підприємстві. Тому важливо розглянути сутність еколого-економічних
ризиків, виявити закономірності їх формування і фактори впливу,
розробити адекватні системи, що будуть їх визначати.
У класичному розумінні ризики – це імовірність понесення
збитків, непередбачуваних наслідків обраного вектору діяльності.
Якщо розглядати ризики через призму екології, то вони асоціюються із
категорією «загроза» для довкілля і здоров’я людини [1, с. 250]. Через
те, що деякі підприємства розглядають розвиток як зростання
масштабів виробництва та невизначений характер природних
катаклізмів, зростає негативний вплив екологічної системи на
економічну. Саме взаємозв’язок та взаємозумовленість цих систем
дозволяє виділити еколого-економічні ризики в окрему категорію [1, с.
250].
Таким чином, еколого-економічні ризики – це ризики економічних
втрат, які можуть виникати на різних рівнях економічної системи, через
погіршення стану довкілля. Еколого-економічні ризики впливають на
населення, окремих індивідів, організації, підприємства, природні
комплекси, держави, світову спільноту тощо. Цей вплив може бути
розтягнутий у часі, що ускладнює визначення факторів, які формують
еколого-економічні ризики [2, с. 30]. Тому необхідно зрозуміти форму
та способи взаємодії всіх факторів, які породжують еколого-економічні
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ризики. Слід також виявити причино-наслідковий зв'язок між
факторами і наслідками, що зумовлюють екологічні порушення, які, у
свою чергу, провокують появу негативних економічних змін.
У структурі довкілля, з точки зору життєдіяльності людини, можна
виділити наступні екологічні пласти: атмосфера, гідросфера,
літосфера і різні види ресурсів. При оцінці цих компонентів довкілля
найважливішою характеристикою є їх якість. Якість довкілля зазвичай
оцінюється за ступенем відхилення її фактичних фізико-хімічних,
біологічних та інших параметрів від «еталонних значень», які
характеризують нормальний стан навколишнього середовища. Такі
відхилення можна назвати екологічними порушеннями [2, с. 30].
Для виявлення факторів, які впливають на виникнення екологоекономічних ризиків, необхідно визначити джерела екологічних загроз,
що зумовлюють появу екологічних порушень. Вони можуть бути двох
видів: техногенні, природні. Основною проблемою при визначенні
факторів впливу, які зумовлюють появу еколого-економічних ризиків, є
оцінка ефектів, що породжуються діяльністю підприємств. Виробнича
діяльність підприємств викликає ефекти, що негативно впливають на
довкілля та економічний стан. Ці ефекти можуть бути зовнішніми та
внутрішніми,
зворотними
і
незворотними,
прямими
та
опосередкованими, носити індивідуальний і суспільний характер тощо.
Визначення факторів ускладнюється часовим розривом між
факторами та наслідками, які можуть впливати на: здоров'я і безпеку
(громад і працівників); репутацію; управління; екологію; економіку;
суспільні витрати (громадян, суб’єктів господарювання і держави).
Складність зв’язку між матрицями ризику, факторів і наслідків не
дозволяє в межах існуючих методів оцінки еколого-економічних
ефектів врахувати і створити результативну систему взаємодії екології
та економіки для забезпечення сталого розвитку. Для виявлення
факторів,
що
формують
еколого-економічні
ризики,
можна
застосовувати методи аналітичної та статистичної ідентифікації.
Метод аналітичної ідентифікації доцільно використовувати, коли є
можливість встановити причинну залежність негативних подій.
Можливі втрати розглядаються як результат дії факторів небезпеки та
їх взаємодії із факторами безпеки, що створюють певний рівень
захисту об’єктів [3, с.97].
У свою чергу, метод статистичної ідентифікації заснований на
встановлені факту існування ризику при наявності певної емпіричної
сукупності щодо об’єму інформації про негативні події, частоту їх
настання, загальні статистичні характеристики тощо. Цей метод може
мати як прямий, так і опосередкований характер [3, с. 98].
Повертаючись до факторів, що спричиняють появі екологоекономічних ризиків то, на нашу думку, доцільно виділити такі основні
групи: політичні; адміністративно-управлінські; соціальні; демографічні;
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фінансові;
науково-технічні;
природно-кліматичні;
техногенні;
виробничі.
Фактори, що спричиняють появу еколого-економічних ризиків,
впливають на цей процес як із зовнішнього, так і внутрішнього
середовища. Контроль за якістю зовнішнього і внутрішнього
середовища передбачає моніторинг за факторами, що мають
безпосередній вплив на появу еколого-економічних ризиків.
При оцінці еколого-економічних ризиків необхідно пройти
декілька етапів, перший з яких є ідентифікація ризиків. Саме на цьому
етапі виявляються фактори виникнення еколого-економічних ризиків.
На наступному етапі оцінки ймовірностей несприятливих подій всі
виявлені ризики та фактори, що їх визначають, можна ранжувати за
різними параметрами для проведення математичного аналізу і
моделювання [4, с. 91]. Також слід зауважити, що наслідки негативних
подій можуть бути різними за масштабами: локальні, територіальні,
регіональні, транскордонні.
Безумовно, всі наслідки негативних подій пов’язані між собою
через причино-наслідкові зв’язки, тому необхідно встановити порядок
подій, які у кінцевому результаті негативно впливають на економіку та
екологію. Важливо враховувати, що шкода, яка може бути нанесена
певному об’єкту, може мати як прямий, так і опосередкований характер
через погіршення якості навколишнього середовища. Для вирішення
проблеми врахування всіх факторів, що спричиняють появу екологоекономічних ризиків і їх наслідків, необхідно запроваджувати методи
математичного моделювання. Для цього необхідно розробити
адекватну методику оцінки впливу факторів і самого ризику екологоекономічної небезпеки.
Для зменшення негативного впливу еколого-економічних ризиків
у зарубіжних країнах широко використовуються інструменти
страхування. Його завданням є поєднання соціально-економічних та
екологічних аспектів для відшкодування завданої шкоди [5, с. 27].
Безумовно, екологічне страхування може лише у компенсуючій формі
створювати позитивні ефекти для економічного стану та природного
середовища. Тому вкрай важливо розробити ефективне державне
регулювання діяльності підприємств з урахуванням екологоекономічних аспектів і проводити адекватну екологічну політику. При
цьому, математичне моделювання сприятиме розробці заходів
держаного управління і екологічного страхування, що дозволить не
тільки компенсувати негативний вплив діяльності підприємств на
довкілля, а й передбачати виникнення еколого-економічних ризиків
для упередження потенційних загроз.
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Проблема підвищення конкурентоспроможності промислових
підприємств посідає провідне місце у теорії та практиці управління,
оскільки її вирішення забезпечує успішне функціонування підприємств
і є основою забезпечення конкуренто здатності держави. Екологічні
фактори є динамічними складовими конкурентоспроможності
підприємства. Підвищення значимості екологічних факторів ставить
питання
про
постійне
вдосконалення
систем
екологічного
менеджменту на підприємствах.
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Проблемі підвищення конкурентоспроможності підприємств
присвячені роботи таких вітчизняних науковців, як: О.І. Амоша,
О.О. Веклич,
Т.П. Галушкіна,
Б.М. Данилишин,
В.С. Міщенко,
Л.Г. Мельник,
А. Ю. Жулавський,
Є.В. Лапін,
Л.Г. Мельник,
Є.А. Позаченюк, О. Сиромятникова, В.П. Фещенко, Р.А. Дименко,
О.І. Драган, Л.В. Іванець, Л.С. Лісовська, та ін. Серед зарубіжних
вчених цим питанням займались: Дж. Барбаш, Т. Батю, Дж. Вомак,
Л. Вальрас, Д. Джонс, Дж. Міль, Г. Саймон, А. Сміт, Д. Рікардо,
Й. Шумпетер.
Актуальність дослідження полягає в об’єктивній необхідності
подальшого розвитку теоретичних основ та науково-методичних
підходів до забезпечення конкурентоспроможності промислових
підприємств
з
урахуванням
екологічного
фактора.
Конкурентоспроможність з урахуванням екологічного фактора − це
здатність підприємства до створення, вироблення екологічно чистої
продукції, цінові й нецінові якості яких привабливіші, ніж в аналогічної
продукції конкурентів, а також до комплексного оновлення
виробництва, адаптації до зовнішніх факторів з метою зменшення
негативного впливу на навколишнє середовище та забезпечення
еколого-економічної ефективності діяльності підприємства. У зв’язку з
тим, що конкурентоспроможність є екзогенною категорією, постає
проблема формування багаторівневої системи (держава − регіон −
галузь − підприємство) на основі єдності виробничих циклів та
ланцюгів створення цінності у рамках концепції екологічно сталого
розвитку.
Одна з важливих задач розвитку підприємства і країни в цілому,
нерозривно пов’язана з ефективністю виробництва, забезпеченням
випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенням якості,
досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.
Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце
на ринку) між фірмами-виробниками змушує їх шукати нові засоби
впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів
кращої якості, у тому числі, за рахунок їх екологічності [1].
Необхідність досягнення конкурентоспроможності промислового
підприємства у сучасних умовах розвитку пояснюється наступними
факторами:
глобалізація ринків, участь України в євроінтеграційних
процесах
(поява
імпортної
продукції
з
вищим
рівнем
конкурентоспроможності, нові стандарти діяльності підприємств тощо);
нові вимоги державної екологічної політики (підвищення плати
за забруднення довкілля, удосконалення системи моніторингу якості
навколишнього природного середовища тощо);
підвищення рівня екологічної поінформованості населення і
формування нових вимог до продукції;
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нові
механізми
конкуренції
(істотним
фактором
конкурентоспроможності продукції стає її екологічність у процесі
експлуатації);
активізація проблем зберігання відходів (поява нових вимог до
утилізації) та ін. [2].
Оптимальна еколого-економічна модель виробничих процесів
повинна базуватися на: орієнтації на зменшення викидів; впровадженні
маловідходних, безвідходних та енергозберігаючих технологій;
рециклінгу відходів; екологічно орієнтованих формах інтеграції за
ланками галузевих циклів природокористування (еколого-орієнтовані
кластери); раціональному використанні природних ресурсів (зниженні
матеріаломісткості, енергомісткості виробів; підвищення ефективності
використання ресурсів та ін.); впровадженні інновацій продуктів та
розробці концепції забезпечення їх екологічності за етапами повного
життєвого циклу конкурентоспроможного виробу (з урахуванням
останньої стадії − утилізації виробу) [3].
Економічні процеси мають динамічний характер, що допомагає
підприємствам в умовах гострої конкуренції швидко адаптуватися до
мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища. У цих умовах
виграє те підприємство, яке швидше за інших пристосується до реалій
часу й адаптується до нових незвичних для нас умов.
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Питання сталого розвитку підприємств нині знаходиться в центрі
уваги не лише науковців, а й представників бізнес-сектору. Для
ефективної діяльності підприємства при прийнятті управлінських
рішень важливо спиратися на інформацію, яка висвітлює всі аспекти
його діяльності. Фінансова звітність містить інформацію про
фінансовий стан і результати діяльності, але не відображає соціальні
та екологічні аспекти його функціонування. Звітністю, що містить і
фінансові, і нефінансові показники є інтегрована звітність, яка набула
значного поширення в практиці зарубіжних підприємств.
Теоретичні питання, пов’язані із загальними проблемами
методики формування інтегрованих звітів розкриваються у працях
таких вчених, як: К.В. Безверхий, В.В. Воробей, Г.П. Голубнича,
О.І. Гриценко, Р.О. Костирко, О.І. Ліснича, Т.Г. Мельник, а також у
працях зарубіжних науковців: М. Браунлі, Р. Екклеса, Дж. Сенне,
Д. Тепскота, Д. Тіколла. Аналіз наукових праць вказує на необхідність
створення нової моделі фінансової звітності для вітчизняних
підприємств відповідно до концепції сталого розвитку.
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період [1]. Фінансова звітність
висвітлює результати господарської діяльності і не відображає
екологічних та соціальних аспектів. Інтегрована звітність містить
повнішу інформацію, висвітлює екологічні та соціальні результати
діяльності підприємства, його вплив на навколишнє середовище та
суспільство в цілому і орієнтована на майбутнє. Інформація, що
міститься у фінансовій і нефінансовій звітності має бути
взаємоузгодженою
та
взаємопов’язаною,
утворюючи
єдину
інформаційну систему для прийняття управлінських рішень.
Основоположним стандартом, який визначає принципи, основні
елементи та концепції інтегрованого звіту є Міжнародний стандарт
«Інтегрована звітність», виданий у 2013 році. Міжнародною радою з
інтегрованої звітності. Відповідного до цього стандарту «інтегрована
звітність – це процес, заснований на інтегрованому мисленні, в
результаті якого створюється періодичний інтегрований звіт організації
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про створення вартості протягом тривалого часу та пов’язані з ним
документи, які мають відношення до аспектів створення вартості» [2].
Міжнародний
стандарт
«Інтегрована
звітність»
містить
рекомендації, якими необхідно керуватися при формуванні
інтегрованого звіту, а саме: стратегічний фокус, орієнтація на
майбутнє, пов’язаність інформації, взаємодія із зацікавленими
сторонами, суттєвість, стислість, достовірність і повнота, постійність і
зі ставність [2].
Важливий внесок у розвиток інтегрованої звітності внесла
Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), яка вже розробила та випустила
4 версії Керівництва зі звітності у сфері стійкого розвитку, що
відповідають іншим міжнародним стандартам, таким як 10 принципів
Глобальної угоди ООН [3].
Основними перевагами застосування інтегрованої звітності
можна вважати:
краще задоволення інформаційних потреб інвесторів;
доступність і більша точність екологічної та соціальної
інформації;
вищий рівень довіри до підприємства з боку зацікавлених
сторін;
зростання ймовірності прийняття більш виважених рішень
стосовно використання ресурсів [4].
В Україні лише близько 60 великих підприємств складають
інтегровану звітність, а у фінансовій звітності інших вітчизняних
підприємств взагалі неможливо знайти відокремленої інформації, яка б
дозволила оцінити результати екологічної діяльності підприємств,
адже всі об’єкти цієї діяльності обліковуються у сукупності з іншими
активами, витратами, доходами. Економічні показники в галузі охорони
навколишнього середовища носять в основному опосередкований
характер.
Система показників охорони навколишнього середовища, яка
зараз діє в Україні, ґрунтується на розробленій у 70-ті роки системі
статистичної звітності та потребує удосконалення з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку системи звітності у світі, адже характер
цих показників не відповідає сучасним вимогам формування
інформаційної системи сталого розвитку вітчизняних підприємств [4].
Отже, існує нагальна необхідність підготовки та складання
інтегрованої звітності, яка комплексно представляє економічні,
екологічні та соціальні аспекти діяльності суб’єктів господарювання та
містить інформацію про всі види капіталу: фінансовий, виробничий,
людський, інтелектуальний, соціальний і природний. Впровадження
інтегрованої звітності у практику вітчизняних підприємств, безумовно, є
передумовою забезпечення їх сталого розвитку.
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ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Сутність портфельного підходу при інвестуванні в цінні папери
полягає в тому, що цінні папери розглядаються та оцінюються не
ізольовано, а в сукупності, створюючи нові самостійні об’єкти −
інвестиційні портфелі. Інвестиційний портфель, або портфель цінних
паперів, визначається як сукупність інвестицій у цінні папери (акції,
облігації тощо) різних емітентів, розглянутих як єдине ціле.
Формування інвестиційного портфеля дає змогу отримати задані
інвестором характеристики доходності, ризику, ліквідності [1].
Портфельне інвестування ґрунтується на положеннях сучасної
портфельної теорії (MPT- Modern Portfolio Theory). Зародження цієї
теорії можна визначити досить точно. У березневому номері журналу
«Journal of Finance» за 1952 рік була опублікована стаття Г. Марковіца
«Portfolio Selection» («Вибір портфеля»), в якій автор подав результати
власної дисертаційної роботи.
У цій статті було запропоновано математичну модель
формування оптимального портфеля звичайних акцій на основі
мінімізації ризику, вираженого у вигляді дисперсії дохідності портфеля.
Виявилося, що при формуванні портфеля основну увагу слід звернути
на ризик усього портфеля, а не на ризик окремих активів. Формуючи
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певні комбінації активів у портфелі, інвестор може суттєво знизити
ризик при забезпеченні дохідності, порівняної з дохідністю окремих
складових портфеля. Не можна говорити про те, що інвестори до того
не розуміли портфельного підходу та не складали портфелі з різних
активів – акцій, облігацій, нерухомості, дорогоцінних металів тощо, але
вони розуміли його головним чином інтуїтивно, якісно оцінюючи ризик і
дохідність створюваних ними портфелів. Г. Марковіц запропонував
числові міри дохідності (математичне сподівання) та ризику
(дисперсія) портфеля, а також процедуру визначення часток інвестицій
у той чи інший актив [2].
Інвестиційний портфель − це цілеспрямовано сформована
сукупність об’єктів фінансового та/або реального інвестування,
призначена для реалізації попередньо розробленої стратегії, що
визначає інвестиційну мету. Управління портфелем потребує
зваженого підходу і дає найкращі результати завдяки ретельному
аналізу потреб інвестора, а також прийнятних для включення в
портфель інвестиційних інструментів. При формуванні портфеля слід
зважати на такі умови: необхідний рівень поточного доходу,
збереження й приріст капіталу, податкові аспекти, ризик тощо. Кожен із
цих чинників та їхні комбінації відіграють вагому роль під час
визначення типу портфеля, що відповідає інвестиційним цілям певного
інвестора.
За нинішніх умов портфель можна формувати як сукупність
певної кількості об’єктів реального та/або фінансового інвестування за
рахунок відповідного виду інвестиційних інструментів згідно із чинним
законодавством. Інвестування може здійснюватися як у національні
цінні папери, так і в цінні папери інших країн.
Отже, за національною ознакою портфельні інвестиції
поділяються на внутрішні та міжнародні. Класифікація міжнародних
портфельних інвестицій за видами цінних паперів ґрунтується на
методології платіжного балансу країни. Вони розподіляються на
інвестиції в: акціонерні цінні папери, боргові цінні папери, інструменти
грошового ринку, фінансові деривативи.
Головною причиною здійснення міжнародних портфельних
інвестицій є прагнення інвестора розмістити свій капітал у тій країні і в
такі цінні папери, де він буде приносити максимальний прибуток за
припустимого рівня ризику.
На відміну від прямих інвестицій портфельні інвестиції
забезпечують більшу ліквідність капіталу інвестора і в багатьох
випадках є чудовим засобом захисту від інфляції та інструментом
отримання спекулятивного доходу. Інвестора здебільшого не цікавить,
у які саме галузі вкладати капітал, головне, щоб прибутковість
вкладень була найвищою, а ризик мінімальним.
Принципи формування інвестиційного портфеля:
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відповідність складу портфеля інвестиційній стратегії компанії.
обов’язкова оцінка всіх можливих альтернатив для кожного
проекту.
забезпечення
прийнятних
для
компанії
співвідношень
(пропорцій) між основними цілями: прибутковістю, зростанням
капіталу, мінімізацією ризику та ліквідністю.
колегіальність (для компанії) у прийнятті рішень щодо складу
портфеля.
забезпечення відповідальності та керівництва портфелем
відповідно до статуту корпорації (господарського товариства).
Нині портфельна теорія є усталеною теорією, що містить три
основні взаємопов’язані складові: теоретичні концепції; бази даних;
методи аналізу даних [3]. Бази даних дають можливість перевіряти
адекватність теоретичних конструкцій на практиці. Їх використовують
як основу для побудування нових концепцій і моделей.
Основними базами даних портфельної теорії є дохідності цінних
паперів та індексів, ринкові значення (капіталізація, обсяги торгів,
спреди тощо), фундаментальні показники діяльності компаній (доходи,
дивіденди тощо), економічні показники (інфляція, процентні ставки,
індекси промислового виробництва), комбіновані показники (P/E, ROE,
EPS).
У зв’язку з розвитком і глобалізацією фінансових ринків обсяги
баз даних, з якими необхідно оперувати портфельним менеджерам,
стають величезними. Це вимагає розвитку адекватних методів аналізу
таких даних. Зазначимо лише основні методи аналізу. До них
належить кореляційний, регресійний, факторний, дисперсійний і
дискримінантний аналізи.
Важливим є аналіз часових рядів у межах моделей GARCH
(узагальнена модель авторегресії з гетероскедастичністю) та ARIMA
(інтегрована
авторегресійна
модель
ковзного
середнього).
Розглядають також упровадження нечітко-множинні, нейролінгвістичні
підходи, підходи теорії хаосу тощо.
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ЕКОЛОГІЧНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ВИДИ ТА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Збільшення обсягів виробництва призводить до посилення
негативного впливу на навколишнє природнє середовище, і тому
кожне підприємство, відповідно до нормативно-правових документів,
має складати екологічну звітність з метою регулювання та запобіганню
цього негативного впливу.
Інформація про екологічні показники та їх зміну в процесі
діяльності підприємств, впровадження природоохоронних заходів
міститься у таких формах фінансової звітності як «Баланс», «Звіт про
фінансові результати» та «Примітки до річної фінансової звітності» [1].
В Балансі надається інформація про необоротні активи
природоохоронного призначення, запаси екологічно безпечної
сировини, матеріалів, товарів, екологічні зобов`язання, стан
розрахунків за екологічними податками, екологічні капітальні
вкладення, інвестиції в природоохоронну сферу та ін. Більш детально:
в активній стороні балансу разом із статтями основних засобів можуть
міститися відомості про основні засоби природоохоронного
призначення (наприклад, очисні споруди), про незавершене
будівництво об’єктів природоохоронного призначення, про придбані
права природокористування, права на забруднення навколишнього
середовища, права сумісного користування спорудами для охорони
навколишнього середовища, а також відомості про амортизаційні
відрахування по природоохоронному устаткуванню. Виділення
окремим рядком основних засобів природоохоронного призначення
дозволить отримати всебічний аналіз динаміки їх розвитку. В
оборотних активах доцільно виділити окремим рядком запаси
екологічно чистої сировини та запаси екологічно чистої продукції. В
пасивній стороні балансу в першому розділі «Власний капітал», який
призначений для узагальнення інформації про стан і рух власного
капіталу підприємства, варто виділити окремим рядком екологічний
капітал, де будуть збиратися відрахування даного підприємства на
випадок непередбачених екологічних катастроф, техногенних аварій
тощо, а також екологічний капітал може бути джерелом фінансування
екологічних капітальних вкладень [2].
Звіт про фінансові результати надає користувачам повну,
правдиву, неупереджену інформацію про екологічні доходи і витрати,
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прибутки та збитки від екологічної діяльності підприємства. Примітки
до річної фінансової звітності містять пояснення щодо екологічних
показників інших фінансових звітів. У примітках розкривається
деталізована інформація про права на користування природними
ресурсами, капітальні витрати на поліпшення земель, природні
ресурси, біологічні активи та ін. Докладніше інформація щодо стану
екологічних зобов’язань підприємства, зокрема у частині нарахування
та сплати екологічних податків, наводиться у податковій звітності.
Існує майже чотири десятки видів форм податкової звітності, серед
яких значне місце відводиться звітності щодо екологічних податків. Як
показує практика, нині підприємствам вигідніше сплачувати екологічні
податки, ніж запроваджувати екологічні технології для зменшення
негативного впливу на довкілля. Екологічна статистична звітність
подається до Державної служби статистики для кращого моніторингу
екологічного стану підприємства [3].
Основними нормативно-правовими регуляторами екологічної
звітності та показників виступають наступні органи та документи:
Міністерство екології та природних ресурсів України
(Мінприроди України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України;
Державна служба статистики України;
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
підприємства»;
Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
Закон України «Про державну статистику».
Для покращення нормативно-правового регулювання екологічної
діяльності підприємства доцільно:
проводити аналіз структури залучених коштів від незалежних
екологічних фондів
проводити аналіз структури притягнутих коштів від урядових
програм, кредитних організацій для ефективнішого управління
позиковими ресурсами.
створити окрему систему показників та звітність, які будуть чітко
та стисло відображати екологічний стан та зобов’язання підприємства;
спростити систему оподаткування екологічних зобов’язань та
посилити контроль за їх виконанням шляхом введення жорстких мір у
разі невиконання вимог щодо екологічної безпеки довкілля;
розробити методику організаційної взаємодії облікових служб з
структурними підрозділами які відповідають за управління діяльності
підприємства у сфері охорони довкілля.
За результатами дослідження основних аспектів регулювання та
шляхів вдосконалення екологічної звітності можна зробити наступні
висновки:
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показники екологічного стану на підприємстві важливі, оскільки
відображають вплив на довкілля;
система
екологічних
показників
потребує
регулярного
вдосконалення;
приймаючи рішення та методи вдосконалення, потрібно
враховувати інтереси не лише держави а й власників підприємства.
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ІНВЕСТУВАННЯ В ЦІННІ ПАПЕРИ
В 2016 році в Україні продовжують розвиваються декілька
паралельних тенденцій, що негативно впливають на економічне
зростання країни. По-перше, грошові кошти усе більше балансуються
на руках у населення. По-друге, депозитів фізичних осіб на рахунках у
банків стає все менше. Ці тенденції свідчать про недовіру людей до
фінансових інституцій. Україна задля економічного зростання потребує
удосконалення нормативно-правової та інформаційно-технологічної
бази задля створення альтернативних інструментів залучення
внутрішніх інвестицій. Окрім того, Міністерство фінансів має
стимулювати розвиток фондів, фондової біржі, інвестиційних компаній
та інших установ та організацій, метою яких було б нагромадження та
ефективне інвестування накопиченого населенням капіталу.
На 1 січня 2016 року об’єм готівкової гривні на руках у населення
складав 308,3 млрд гривень. Натомість, відповідно до статистики
Національного банку України, об’єм депозитів фізичних осіб на
рахунках комерційних банків постійно скорочується і досягнув свого
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мінімуму у 280 млрд гривень. Загальний резерв внутрішнього
інвестування Держави достатньо великий, але нормативно-правова та
інформаційно-технологічна бази є застарілими, що не дозволяє
впроваджувати швидкі системні рішення для залучення внутрішніх
інвестицій.
Альтернативною державною політикою по залученню коштів для
внутрішнього інвестування може стати створення інститутів
інвестування в цінні папери. Значущість та актуальність проблеми
реалізації відносин між інвестором та інвестиційним фондом – є
неналежний рівень захисту індивідуальних інвесторів за умови
безпосередньої участі останніх у процесі інвестування в цінні папери.
Інвестори не мають довіри до фондів, які створені державними або
комерційними установами.
Це виявляється в ускладненні інвестору реалізувати свої права
через законодавчі та виконавчі служби, а також через достатньо
розповсюджені раніше випадки банкрутств, махінацій та інших видів
втрати інвестицій вкладених інвестором. Актуальність становлення
інститутів інвестування у цінні папери обумовлена нестабільним
станом національної економіки, нерозвиненістю ринку цінних паперів,
зокрема вторинного ринку, дефіцитом обігових коштів в підприємствах
та складністю їх залучення через фінансовий ринок, відсутністю
навичок інвесторів по кваліфікованому інвестуванню. Такі умови
примушують шукати альтернативні шляхи активізації інвестиційних
процесів на ринку цінних паперів.
Інвестиції у цінні папери у світі є ефективними засобами
об’єднання вільних коштів інвесторів, зокрема індивідуальних, які
гарантують убезпечення своїх вкладників від ризиків ринку шляхом
кваліфікованого інвестування в інструменти фінансового ринку, яке
забезпечуватиме отримання стабільних прибутків. Позитивною роллю
розвитку інвестування у цінні папери є і розвиток цілої низки інституцій,
які можуть виступати у ролі посередників по накопиченню цінних
паперів, надання торгових площадок їх реалізації або по їх
кваліфікованому збереженню.
Тобто, створюючи один інститут, додатково стимулюється
розвиток та інших компаній з управління активами, саморегулюючих
організації на ринку цінних паперів, дипозитаріїв, комерційних банків,
торговців цінними паперами.
Враховуючи умови, в яких перебуває економіка України,
фінансовий сектор потребує ефективних інструментів по накопиченню
капіталу, що знаходиться на руках у населення, а також
інструментарію інвестування у цінні папери. Нормативно-правову та
інформаційно-технологічну базу необхідно адаптувати до створення
альтернативних фондів внутрішнього інвестування.
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УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Забезпечення стабільного розвитку зеленого будівництва є
необхідною умовою підвищення ефективності вітчизняної економіки і
напряму пов’язано з процесами інтеграції України до Європейського
Союзу.
Зелене будівництво (англ. Green construction) − це практика
будівництва та експлуатації будівель, метою якої є зниження рівня
споживання енергетичних і матеріальних ресурсів протягом всього
життєвого циклу будівлі: від вибору ділянки до проектування,
будівництва, експлуатації, ремонту і знесення [1-3]. Для того, щоб
зелена
конструкція
була
енергоефективною
її
систему
енергозабезпечення як правило виготовляють з енергоактивних
огороджувальних конструкцій (енегроактивний дах, енегроактивний
фасад) на базі геліопрофілю (електрогеліопрофілю), геотермальної
теплової помпи та сезонного ґрунтового акумулятора тепла. Об’єктами
обліку
зеленого
будівництва
є
фотоелектрична
черепиця,
теплозберігаюча вентиляція (рекуперація), сонячні колектори, теплові
насоси, вітрогенератори, сонячні батареї, будівлі та споруди,
виготовлені на базі екологічно чистих та енергозберігаючих матеріалів.
Введення об’єктів зеленого будівництва в експлуатацію
відбувається впродовж тривалого періоду часу і вимагає раціональної
системи управління зеленим будівельним комплексом, основою якого
є бухгалтерський облік.
На сьогоднішній день існує чимало невирішених питань в обліку
об’єктів зеленого будівництва, які знижують ефективність управління
такими об’єктами. Зокрема, потребують удосконалення аналітичний і
синтетичний облік на об’єктах зеленого будівництва.
Для поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення
управління об’єктами зеленого будівництва пропонуємо доповнити
існуючий перелік синтетичних рахунків субрахунком першого порядку
«Незавершені будівельні контракти по об’єкту зеленого будівництва».
Відкриття і ведення записів на такому рахунку дозволить акумулювати
дані про витрати, доходи і прибутки за кожним контрактом. Також
доцільно відкривати аналітичні рахунки другого порядку «Проміжні
рахунки по об’єктам зеленого будівництва», призначені доповнити
діючий план рахунків бухгалтерського обліку наочним та зрозумілим
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відображенням вартості кожного контракту на певному етапі його
виконання.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ:
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
Провідне місце в системі управління на підприємстві займає
бухгалтерія. В сучасних умовах на цю службу покладені не лише
обов`язки ведення бухгалтерського обліку, а й з планування, контролю
та аналізу господарської діяльності підприємства.
З метою поліпшення інформаційного середовища управління
підприємством необхідно використовувати сучасне програмне
забезпечення для побудови різних інформаційних систем.
Уже сьогодні очевидно, що найбільш процвітаючими в діловому
світі є ті господарюючі суб'єкти, які в змозі швидше всіх зібрати
інформацію, обробити її та проаналізувати, і на основі цього прийняти
рішення. Все більше керівників розуміють, що максимально
ефективною автоматизованою системою є та, що охоплює усі
взаємозалежні багатогранні бізнес-процеси, всі аспекти у середині і
зовні господарської діяльності. За допомогою таких систем можна
здійснювати оцінку фактичного стану підприємства, а також
прогнозувати і моделювати управлінські рішення.
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Важливим напрямом автоматизованої обробки даних є
організація обліку та аналізу результатів діяльності підприємства.
Основними завданнями такої роботи є:
автоматизація синтетичного і аналітичного обліку доходів,
витрат, фінансових результатів;
аналіз доходів і витрат підприємства;
моделювання динаміки доходів і витрат з урахуванням
виробничих, маркетингових та інших факторів.
Окрім автоматизації бухгалтерського обліку важливе значення
має оперативна інформація. Раніше такі завдання виконувалися в
програмі Excel, Access та інших по ініціативі бухгалтера і в міру його
знань у даній сфері, або шляхом залучення спеціалістів із зовні.
В нашій країні на сьогодні якість послуг зовнішніх спеціалістів є
не досить високою, до того ж не кожне підприємство має можливість
найняти їх. В цих умовах бухгалтер стає головним помічником
керівника, оскільки саме він оперує всіма даними про господарську
діяльність підприємства. Таким чином, на бухгалтера покладаються
вирішення задач, які виходять за рамки його традиційних професійних
обов'язків. Від нього вимагається виконання функцій аналітика, для
чого йому часом не вистачає ні часу, ні знань, ні кваліфікації.
В даній ситуації доцільними стануть спеціалізовані програми, які
на основі даних системи бухгалтерського обліку, допоможуть виконати
аналіз фінансового стану підприємства, нададуть результати в зручній
і наглядній формі.
Сьогодні ринок програмного забезпечення пропонує досить
широкий асортимент програм, які призначені для проведення
економічного аналізу («ИНЕК-АФСП» та «AuditExpertProfessional»).
Відображаючи ті чи інші розділи аналізу фінансової діяльності
підприємства, кожен продукт має свої особливості, позитивні і
негативні сторони.
Основною особливістю програм є можливість прогнозування
показників, які представлені в аналітичних таблицях. При цьому можна
вибрати наступні параметри: кількість розрахункових періодів, які
добавляються в кінцеву таблицю для побудови прогнозу; кількість
базових періодів, на яких повинен будуватися прогноз.
Такі програми зручні своєю сумісністю з програмою
автоматизованого бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія», що значно
полегшує експорт даних до їх бази даних. Це значно зменшить затрати
часу і праці на підготовку до аналізу і допоможе швидше отримати
вихідну інформацію.
Програма «AuditExpertProfessional» − це інструмент професійного
аналітика, який дозволяє реалізовувати методики аналізу відповідно
до власних поглядів на його проведення. Гнучка система визначення
вихідних даних, алгоритмів їх обробки та формування звітів дозволяє
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користувачеві створювати не лише унікальні методики аналізу, але і
визначати нові її об'єкти. [3]
Програма «ИНЕК-АФСП» на даний момент володіє сильнішим
функціональним наповненням, що дозволяє використовувати її для
аналізу і непрофесіоналу, який змушений покладатися на розроблену
методику, маючи незначні можливості впливати на закладені умови в
програму аналізу.
Таким чином, ця програма доступніша для широкого кола
споживачів, до того ж дозволяє додатково порівнювати свої показники
з середніми даними по галузі і враховувати зміни зовнішнього
середовища. Основний недолік цієї програми − її жорсткість,
відсутність засобів настроювання. [4]
Отже, використання сучасних інформаційних технологій із
відповідним програмним забезпеченням дасть змогу значно швидше
аналізувати великі масиви даних. Більшість аналітичних програм
можуть взаємодіяти із програмами, які призначені для ведення
бухгалтерського обліку.
Це у свою чергу призведе до зменшення технічних помилок, які
можуть виникати при ручному введені даних. Такий підхід забезпечить
можливість в будь-який момент часу отримувати найновіші аналітичні
дані без значних часових затрат, що у сучасних умовах
господарювання дає суттєві переваги перед конкурентами.
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ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99614.
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194

Нігунь В.О.,
студентка,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
У зв’язку з посиленням державного регулювання діяльності
підприємств у сфері охорони довкілля, а також зростанням
економічних втрат від збільшення ставок екологічного податку і
розмірів штрафів за забруднення довкілля актуальною вимогою часу є
удосконалення теоретичних і методологічних засад бухгалтерського
обліку екологічних зобов’язань. Формування повної інформації про
екологічні зобов’язання в бухгалтерському обліку сприятиме
удосконаленню ефективного інформаційного забезпечення в системі
екологічного менеджменту.
Теоретичні і методологічні засади обліку екологічних зобов’язань
досліджували
В.Д. Базилевич,
Ф.Ф. Бутинець,
Т.Г. Мельник,
Т.М. Домбровська та інші. Проте, незважаючи на значну кількість
досліджень з даної проблематики, донині відсутнє тлумачення
категорії «екологічні зобов’язання».
Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» зобов’язання − це
заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Вони
визнаються за умов, що їхня оцінка може бути достовірно визначена та
існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому при їх
погашенні [1].
В.Д. Базилевич трактує «екологічні зобов’язання» як наслідок
екологічного характеру, обумовлений взаємодією підприємства з
навколишнім середовищем, що може здійснювати суттєвий вплив на
фінансовий стан [2].
М.О. Кондратюк під екологічними зобов’язаннями розуміє
екологічний борг підприємства перед державою і соціальною сферою
за завдані збитки природі та як показник, що відображає обсяг
заподіяної шкоди у грошовому вимірнику [3].
М.О. Цибульник вважає, що екологічні зобов’язання виникають у
результаті здійснення основної діяльності як плата за використання
природних ресурсі, недотримання норм екологічного законодавства,
що тягне за собою компенсацію завданої шкоди, виплату штрафів
щодо усунення негативних впливів на навколишнє природне
середовище [4].
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Однією з проблем виокремлення екологічних зобов’язань в обліку
є складність їх оцінки. За періодом віднесення екологічні зобов’язання
можна поділити на умовні та реальні. Умовні формуються тоді, коли
забруднення навколишнього середовища відбувається зараз, а
відшкодовувати завдані збитки підприємство буде в майбутньому. Дані
зобов’язання в обліку не відображаються, оскільки важко визначити
джерело забруднення та заходи для виправлення ситуації;
неможливість визначення рівня забруднення, а тому рівня витрат на
його усунення; відсутність порядку розподілу витрат між
забруднювачами; неефективність екологічного законодавства.
Реальні екологічні зобов’язання обліковуються за загальною
схемою обліку зобов’язань, тобто на рахунках бухгалтерського обліку
класу 6 для поточних екологічних зобов’язання та класу 5 – для
довгострокових [5]. У фінансовій звітності відображення відбувається
відповідно в розділах ІІ, ІІІ пасиву Балансу.
Поняття «екологічні зобов’язання» С.М. Бичкова і М.Ю. Єгоров
визначають, як наслідок екологічного характеру, обумовлений
взаємодією підприємств з навколишнім середовищем, що може мати
суттєвий вплив на фінансовий стан [6].
Враховуючи вище зазначене, вважаємо, що екологічні
зобов’язання – це заборгованість підприємства перед державою і
третіми особами, яка виникала у результаті здійснення основної
діяльності під час використання природніх ресурсів, недотримання
норм екологічного законодавства і тягне за собою компенсацію
завданої шкоди, штрафів щодо усунення негативних впливів на
навколишнє природне середовище.
Використані джерела:
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОРГАНИЧЕСКИХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
Сельскохозяйственное производство – ведущая отрасль
экономики страны. Важной составляющей в производственном
процессе аграрного комплекса являются биологические активы. В
соответствии с IAS 41 «Сельское хозяйство» биологические активы –
животные и растения. В последнее время увеличивается спрос на
органическую сельскохозяйственную продукцию, что в свою очередь
требует правильности отражения в бухгалтерском учете органических
биологических активов.
Основным источником информации о хозяйственных операциях
сельскохозяйственных предприятий с биологическими активами
(купля-продажа) являются данные, содержащиеся в бухгалтерском
учете. Бухгалтерский учет является одной из важнейших функций
управления предприятием, так как на основании его данных
осуществляется
планирование,
прогнозирование,
анализ
хозяйственной деятельности.
Специфичность учета органических биологических активов
заключается, прежде всего в том, что процесс производства здесь
связан с живой природой, землей и живыми организмами, а также с
животными и растениями, выступающими в качестве предметов труда.
Большая часть производственного цикла биологических активов
состоит в выращивании и получение от них качеств и полезных
свойств, необходимых человеку. Вследствие перерывов, вызываемых
естественными климатическими условиями, производственный цикл в
сельском хозяйстве намного длиннее, чем в других отраслях.
Например, выращивание крупного рогатого скота занимает несколько
лет.
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При этом животные и растения поддаются биотрансформации, в
процессе которой в биологическом активе происходят количественные
и качественные изменения. Это могут быть изменения, связанные с
ростом,
вырождением,
размножением
или
производством
сельскохозяйственной продукции. Примерами биологических активов
являются: крупный рогатый скот, молочный скот, свиньи, овцы,
виноградники, плодовые деревья, кустарники и т.д.
Учет в сельском хозяйстве регулируется IAS 41 «Сельское
хозяйство». Этот стандарт применяется для учета биологических
активов и сельскохозяйственной продукции в процессе выращивания
и в момент ее сбора.
В соответствии со стандартом компания должна признать
органический биологический актив если:
она его контролирует вследствие прошлых событий;
существует высокая вероятность получения от него будущих
экономических выгод;
справедливую стоимость актива можно достоверно определить.
Оценка и учет активов ведется путем группировки по основным
характеристикам. Рыночная цена органических биологических активов
рассчитывается как разность справедливой стоимости и расходов на
продажу. Справедливая стоимость органического биологического
актива равна себестоимости, если с момента приобретения актива не
произошло или не ожидается значительной биотрансформации.
Если в отношении органического биологического актива
отсутствуют рыночные цены, то компания должна применять оценку
по себестоимости за вычетом амортизации и накопленных убытков от
обесценения до появления возможности оценить актив по
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.
Национальные правила учета органических биологических
активах регулируются П(С)БУ 30 «Биологические активы». Основой
этого стандарта является также МСФО 41 «Сельское хозяйство».
Не взирая на методологическую и методическую схожесть МСФО
41 и П(С)БУ 30, украинский стандарт бухгалтерского учета в
сравнении с международным не раскрывает ряда важных положений
(учет государственной поддержки, определение справедливой
стоимости и другие). Установлено, что содержание анализируемых
стандартов не отвечает современной концепции устойчивого
развития, директивам ЕС и решениям Правительства Украины в части
контроля за использованием биологических активов с ГМО в
сельскохозяйственной деятельности.
Критический анализ национальный и международный стандарт
показал, что в них отсутствует требования по организации учета
органических биологических активов в часе аналогичного учета, а
также отображение затрат по их выращиванию.
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Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу
будет
способствовать
усовершенствованию
системы
информационного
обеспечения
и
развитию
экологичного
предпринимательства в аграрном комплексе.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В УКРАЇНІ
Проблеми екології, що спричинені неконтрольованим розвитком
промисловості, займають важливе місце в системі невирішених
питань, що постають перед сучасним суспільством. Однією з форм
вирішення цих проблем є активне створення екологічних підприємств,
які в процесі своєї підприємницької діяльності не чинять негативний
вплив на навколишнє середовище.
Екологічне
підприємництво
є
формою
підприємницької
діяльності, що спрямоване на задоволення еколого-економічних
потреб за рахунок продуктів, у загальній корисності яких визначальне
значення має екологічна корисність, а компоненти екологічної системи
розглядаються як фактори, що визначають еколого-економічні потреби
[1].
Оскільки екологічне підприємництво є безпосередньо одним з
різновидів традиційного підприємництва, для нього справедливі як
загальні принципи підприємництва з урахуванням особливостей сфери
функціонування, так і принципи сталого розвитку. З огляду на це,
основними принципами екологічного підприємництва є наступні:
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можливість задоволення екологічних потреб і інтересів
суспільства є основною передумовою ефективного функціонування
екологічного підприємництва;
екологізація сприймається як мета появи та розвитку
екологічного підприємництва;
оцінка ефективності екологічної підприємницької діяльності
здійснюється крізь призму трьох систем: екологічної, соціальної,
економічної;
необхідність використання найкращих з доступних технологій;
зміщення зусиль екологічного підприємництва на початковий
етап залучення та використання властивостей і якостей природних
ресурсів,
замість
існуючої
практики
ліквідації
наслідків
нераціонального природокористування;
дотримання
принципу
превентивності
екологічних
неблагополуч;
поширення екологічно безпечних технологій і методів
управління виробництвом [3].
Методика оцінювання ефективності екологічного підприємства
також є ідентичною до оцінювання ефективності традиційних
підприємств, враховуючи лише соціальний та екологічний ефект, які
створює екологічне підприємство.
В
загальному
значенні
ефективність
розуміється
як
результативність системи, що виражається у відношенні корисних
кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів.
Залежно від форми подання результатів і витрат розрізняють наступні
категорії ефективності:
1)технічна ефективність – результати й витрати виміряються в
натурально-речовинній формі;
2)економічна ефективність – результати й витрати оцінюються у
вартісній формі;
3)соціально-економічна ефективність – ураховуються не тільки
економічні, але й соціальні наслідки реалізації заходу [2].
Показники оцінки ефективності управління підприємством
поділяються на кількісні та якісні. Кількісні показники визначаються
шляхом розрахунку та застосовуються в оцінюванні таких складників
ефективності управління як ефективність керуючої підсистеми
управління (оцінювання ефективності управлінського персоналу,
організаційної структури управління, технології управління) та
ефективність керованої підсистеми [2].
Якісні показники отримують шляхом експертних оцінок, їх
застосовують в оцінюванні ефективності організаційної культури в
межах визначення ефективності керуючої підсистеми управління та в
оцінюванні зовнішньої ефективності управління підприємством за
всіма складовими [2].
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Так як основною особливістю екологічних підприємств є
створення екологічного та соціального ефектів, то при оцінці цих
підприємств більше значення мають якісні показники, так як саме за
допомогою них можна оцінити ці ефекти. Соціальна та екологічна
ефективність діяльності екологічних підприємств може виражатися в
обмеженні або усуненні негативного впливу господарської діяльності
на суспільство й навколишнє середовище, а також підвищенні рівня
здоров’я населення й відновленні природних ресурсів і елементів,
необхідних для забезпечення життєдіяльності людини.
Отже, екологічні підприємства мають важливе значення для
стабільного та продуктивного розвитку суспільства. Оцінка
ефективності їх діяльності потребує визначення не лише кількісних
показників, що відображають економічну ефективність підприємства,
але і якісних, які дають змогу оцінити соціальний та екологічний ефект,
що створюють ці підприємства.
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ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Питання екології та збереження довкілля широко обговорюються
в різних колах суспільства. Врахування екологічної складової у
виробничій діяльності може принести підприємцю не тільки
додатковий дохід, а й підвищити його репутацію серед споживачів.
Тому визначення сутності ефективності еколого-економічної діяльності
підприємства є актуальним завданням.
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У працях вітчизняних і зарубіжних учених достатньо ґрунтовно
досліджуються еколого-економічні проблеми та шляхи їх вирішення –
наприклад, у працях: О.Ф. Балацького, І.К. Бистрякова, О.А. Веклич,
Т.П. Галушкіної, Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова, Л.Г. Мельника,
В.М. Трегобчука, О.М. Царенка та інших вчених. Однак актуальними
завданнями залишаються вивчення теоретико-концептуальних,
науково-методичних та практичних питань щодо розуміння та
оцінювання
ефективності
впровадження
систем
екологічного
менеджменту у виробництво. Необхідно розглянути сутність й екологоекономічне обґрунтування доцільності впровадження таких систем,
запропонувати відповідні практичні механізми впровадження та
розробити необхідні рекомендації [1].
Еколого-економічна діяльність у своїй структурі має дві великі
підсистеми: екологічну та економічну. До того ж, навколишнє
середовище, як сукупність природних і штучних систем, є не лише
місцем існування людини та об’єктом її трудової діяльності, але
одночасно й результатом діяльності [2].
Тому, важливим аспектом у функціонуванні підприємства
залишається визначення ефективності його еколого-економічної
діяльності.
Основними, найбільш значущими етапами аналізу ефективності
еколого-економічної діяльності на будь-якому підприємстві є:
1)оцінка впливу діяльності підприємства на навколишнє
середовище;
2)формування і реалізація екологічної політики підприємства;
3)моніторинг і оцінка ефективності екоменеджменту [1].
На першому етапі відбувається збір інформації по підрозділах
підприємства щодо викидів та впливів, які є результатом діяльності
компанії. Проаналізувавши зібрані дані, спеціалісти проводять
розробку та формування екологічної політики підприємства, а також
шляхи її результативної реалізації. Далі необхідно здійснити перевірку
та оцінку запроваджених заходів, що дозволить більш точно
контролювати цю сферу діяльності [3].
Найважливішим призначенням та метою оцінки ефективності
еколого-економічної
діяльності
підприємства
є
визначення
результативності тих чи інших заходів, спрямованих на зменшення
негативного впливу підприємства на навколишнє середовище, та
обґрунтування доцільності введення змін у стратегію діяльності
компанії чи окремих підрозділів. Результати досліджень можуть стати
основою проведення кардинальних змін у структурі компанії, складі її
працівників та в напрямі розвитку підприємства.
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РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Ініціатива активного захисту довкілля бере свій початок з
2000 року, коли було підписано Глобальний договір ООН, який
представляє собою не тільки політичну платформу, але й основу для
діяльності
компаній,
які
підтримують
ідею
впровадження
відповідальних відносин у сфері бізнесу і вирішення проблем, що
постають у зв’язку з глобалізацією. Даний договір пропонує діловим
колам прийняти, підтримувати і втілювати в життя, в межах своїх сфер
впливу, набір базових цінностей в області прав людини, стандартів
праці, боротьби с корупцією та охорони навколишнього середовища.
Зелений бізнес – це концепція управління комерційною
діяльністю, яка направлена на задоволення потреб людства, сприяння
раціонального використання ресурсів і зменшення негативного впливу
діяльності компанії на навколишнє середовище. Відповідно, зелений
бізнес охоплює три найважливіші складові сталого розвитку:
екологічна
–
природно-ресурсний
потенціал,
що
використовується в процесі комерційної діяльності, не повинен
зменшуватись або руйнуватись. Іншими словами, використання
відновлювальних природних ресурсів не повинно перевищувати темпи
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їх відновлення, а використання невідновлювальних природних
ресурсів повинно бути зведено до мінімуму;
соціальна – задоволення індивідуальних потреб людства
екологічним чином, тобто підвищуючи якість виробленої продукції і
наданих послуг, знижуючи шкідливий вплив антропогенної діяльності
на довкілля;
економічна – отримання фінансової вигоди від упровадження
зелених технологій, в основі яких лежать сонячна енергія, енергія
вітру, геотермальні джерела, тверді побутові відходи, біомаса. За
такими технологіями майбутнє, але не всі це розуміють і продовжують
«робити гроші», знищуючи власну середу існування [1-4].
Концепція зеленого бізнесу базується на так званому «правилі
трьох R»: Reduce (зменшуй), Reuse (повторно використовуй), Recycle
(переробляй) [3]. І саме впровадження зелених технологій дає
можливість бізнесу діяти відповідно до цих правил. Різні країни
надають перевагу різним видам нетрадиційних і відновлювальних
джерел енергії, адаптуючи їх використання до місцевих умов.
Фінансова політика розвитку зеленого бізнесу, що на сьогодні присутня
в країнах-членах ЄС, базується на наступних питаннях:
підтримка «еко-інновацій» та НДДКР (нові технології, процеси та
продукти, а також їх розробка, що сприяють сталому розвитку,
формують додану вартість та створюють екологічні та соціальні
вигоди) [5-6];
заохочення пенсійних фондів до сталого інвестування. На
сучасному етапі п’ять країн ЄС (Бельгія, Франція, Німеччина,
Швейцарія та Великобританія) вже мають відповідну законодавчу базу,
що спонукає пенсійні фонди частину своїх інвестиційних ресурсів
направляти в зелені проекти;
зниження податкового тягаря. Великобританія та Нідерланди
прийняли нормативно-правові акти, що знижують податкове
навантаження або повністю звільняють від оподаткування інвесторів,
що вкладають в зелений бізнес;
надання кредитів зеленому бізнесу на пільгових умовах.
Європейська комісія ухвалила для Німеччини та Франції схему
надання державних кредитів для виробництва товарів та послуг
зеленого бізнесу;
надання урядових гарантій. Комісія ЄС бере на себе
зобов’язання виконати за кредитора умови, передбачені кредитною
угодою, якщо кредитор не в змозі виконати їх самостійно.
Звичайно, самотужки вирішувати питання захисту довкілля не під
силу Україні, як і більшості держав світу. Саме тому, після низки
консультацій, що проводилися протягом 2010 року, система ООН і
Уряд України домовилися підписати Рамкову програму партнерства
Уряду України – ООН (РП) на 2012-2016 роки, яка включає наступні
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сфери партнерства: стале економічне зростання і подолання бідності;
соціальний розвиток, врядування; охорону навколишнього середовища
і зміну клімату [5].
Пріоритетами національного розвитку в рамках сфери
«Навколишнє середовище і зміна клімату» є: досягнення безпечного
для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища;
поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної
безпеки;
удосконалення
системи
інтегрованого
екологічного
управління шляхом включення екологічної складової до програм
розвитку секторів економіки, забезпечення екологічно збалансованого
використання природних ресурсів, підвищення рівня суспільної
екологічної свідомості.
Визначення засад і механізмів, спрямованих на припинення
погіршення стану навколишнього середовища, пом'якшення наслідків
змін клімату та пристосування до них, попередження та реагування на
природні та техногенні катастрофи. Уряд України у період 20122016 pp. співпрацює з ООН в питання розроблення інституційної бази,
зміцнення спроможності різних установ і поліпшення координації їхньої
взаємодії для належного вирішування глобальних екологічних
проблем.
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СУТНІСТЬ І ВИДИ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
У процесі господарської діяльності підприємства використовують
природні ресурси (воду, ліс, природний газ) і здійснюють
антропогенний вплив на довкілля. Це обумовлює виникнення
екологічних витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків негативного
впливу на навколишнє природне середовище.
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 [1, с. 46].
Нині не існує нормативно-правових вимог щодо обліку
екологічних витрат та їх класифікації. Тому витрати, пов’язані з
діяльністю у сфері охорони довкілля, обліковуються у складі інших
витрат. Критичний аналіз практики організації обліку показав, що нині
застосовуються різні підходи до класифікації екологічних витрат.
Залежно від економічного змісту екологічні витрати поділяють на
поточні та капітальні. До капітальних належать всі витрати звітного
року
на
обладнання,
технічне
оснащення,
будівництво
природоохоронного призначення. До поточних витрат на охорону
навколишнього природного середовища відносяться витрати на
підтримку (утримання та експлуатацію) об'єкта (основних засобів
природоохоронного призначення) в робочому стані та витрати
поточного періоду. Поділ екологічних витрат за таким критерієм
підтримують більшість вітчизняних та зарубіжних учених.
І.В. Замула ознаками класифікації екологічних витрат вважає вид
діяльності (операційні, інвестиційні, фінансові) та характер впливу на
навколишнє середовище (експлуатаційні, природоохоронні) [2, с. 109].
О.І. Коблянська та М.О. Цибульник поділяють екологічні витрати
на ті, що включаються до собівартості продукції та ті, що відносяться
до витрат періоду [3, с. 11]. Важливим є об’єктивне визначення втрат
природних ресурсів у собівартості продукції, що дає змогу достовірно
оцінити конкурентоспроможність окремих видів продукції.
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Р.З. Берлінг та В.Я. Гавран класифікують екологічні витрати як
інтернальні (витрати підприємства) та екстернальні (витрати
суспільства) [4, с. 255].
В Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження № 1-екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі»
виділяють такі напрямки витрат на охорону навколишнього
середовища:
охорона атмосферного повітря та проблеми зміни клімату;
очищення стічних вод;
поводження з відходами;
захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод;
зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів
для охорони праці);
збереження біорізноманіття і середовища існування;
радіаційна безпека (за винятком заходів для запобігання
аваріям і катастрофам);
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування;
інші напрямки природоохоронної діяльності.
Облік і контроль екологічних витрат є необхідним для аналізу
екологічних витрат та управління ними. Тому запровадження системи
обліку
екологічних
витрат
є
необхідним
для
управління
природоохоронною діяльністю. Створення єдиної класифікації
екологічних витрат дозволить покращити інформаційну базу обліку на
підприємстві, достовірно оцінювати витрати, формувати собівартість
продукції і здійснювати ефективне управління проведенням
екологічних заходів.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ЕКОКОНТРОЛІНГУ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Екоконтролінг є системою екологічного планування, обліку,
контролю, аналізу та аудиту, реалізація яких сприяє обґрунтуванню
альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного
управління підприємством і направлені на підвищення екологоекономічної ефективності.
Якщо перенести загальноприйняту концепцію контролінгу на
систему екологічного менеджменту, то можна відзначити необхідність
виконання екоконтролінгом трьох основних функцій:
координування інформаційного забезпечення (виявлення та
обробка даних, релевантних для НПС);
планування фірми (розробка стратегій і оперативних заходів);
контролю (порівняння фактичних і планових показників).
Одна з найважливіших координуючих задач екоконтролінгу
полягає в спільному з користувачами визначенні структури даних,
необхідних для всіх проблемних областей системи екологічного
менеджменту. На нашу думку основу впровадження екоконтролінгу на
підприємствах повинен складати екологічний аудит, оскільки саме з
його допомогою можна отримати початкову інформацію про екологічну
діяльність підприємства.
Екологічний аудит як механізм управління навколишнім
середовищем отримав розвиток в таких економічно розвинутих
країнах, як: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Нідерланди та
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ін. у 70-ті роки. В цей же час екологічний аудит став розвиватися як
галузь підприємницької діяльності екологічної індустрії [1].
Прийняття Закону України «Про екологічний аудит» докорінним
чином змінило відношення до відповідного виду діяльності. Ці зміни
стосувались, перш за все, підвищення правового статусу екологоаудиторської діяльності та введення його в правове поле України [2,
3].
По-друге, була започаткована єдина для всієї держави система
сертифікації екологічних аудиторів і створено єдиний реєстр
екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на
здійснення екологічного аудиту.
По-третє, новацією вітчизняної правової системи стало
запровадження так званого обов’язкового екологічного аудиту (поряд з
традиційною формою добровільного екологічного аудиту), якому
підлягають об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку
Під екологічним аудитом розуміється підприємницька діяльність
екологічних аудиторів або аудиторських компанії по здійсненню
незалежного
позавідомчого
кваліфікованого
аналізу,
оцінці
господарської діяльності, яка впливає на навколишнє середовище, і
виробленню рекомендацій по усуненню виявлених невідповідностей.
В аграрному секторі екологічний аудит повинен бути не тільки
засобом
аналізу
поточного
стану
агроекосистем
і
сільськогосподарського виробництва. Необхідно, щоб екоаудиювання
було орієнтовано на аналіз еконебезпечних та кризових ситуацій у
сфері агроприродокористування на основі оцінки еколого-економічних
ризиків господарювання. Як елемент екоконтролінгу екоаудит якраз і
направлений на аналіз потенційно несприятливих ситуацій
господарсько-екологічного напрямку.
Основна мета екологічного аудиту сільськогосподарських
підприємств –
оцінка
еколого-економічної
спрямованості
господарювання і управління агроприродними ресурсами з позиції
зниження негативного впливу виробничих процесів на навколишнє
середовище і формування оптимальних агроприродних ландшафтів.
Заходи, які вживаються на державному рівні в поєднанні з
тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості та культури
ведення бізнесу сучасних керівників приведуть до того, що українські
підприємства будуть широко застосовувати принципи екологічного
контролінгу та аудиту, які є дуже важливою складовою, що
забезпечують стійкий розвиток не тільки підприємств, але і суспільства
в цілому.
Використані джерела:
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С.4-8.
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Под ред. к.э.н., доц. В.А. Лукьянихина. – Сумы : Изд-во «Казацкий
вал», 2004. – 222 с.
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Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В СИСТЕМІ БУХГЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Все більше вітчизняних підприємств приділяють значну увагу
проблемі природоохоронної або екологічної діяльності. Тому виникла
необхідність адаптації бухгалтерського обліку в управлінні екологічною
діяльністю підприємства.
Екологічна діяльність підприємства − діяльність, що призводить
до несприятливих чи сприятливих впливів на довкілля, які повністю
або частково спричинено екологічними аспектами діяльності
підприємства.[1]
Сучасний стан бухгалтерського обліку екологічної діяльності
характеризується відсутністю методичних розробок, які в умовах
еколого-економічної кризи в повному обсязі дали б змогу забезпечити
ефективність управління екологічною діяльністю
Для
ефективного
управління
екологічною
діяльність
підприємства
необхідно
сформувати
відповідну
систему
бухгалтерського обліку. Але фрагментарність і розрізненість
методичних облікових підходів призводить до неможливості побудови
організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку в
управлінні екологічною діяльністю підприємства [2-4].
Теоретичні та практичні аспекти проблеми обліку екологічної
діяльності для цілей ефективного управління достатньо глибоко
представлені у фундаментальних працях таких визнаних фахівців, як:
К.А. Адамс, Дж. Беббінгтон, Р. Грей, Д. Коллісон, К. Ларрінга-Гонзелез,
Д. Міллер, Е.К. Муруєва, Г. Лейман, Д. Оуен, К. Саєнко. У цих роботах
запропоновано підходи до обліку екологічної діяльності суб’єктів
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господарювання, наведено інструменти оптимізації економікоекологічних наслідків господарської діяльності.
Віддаючи належне їхнім доробкам, слід зауважити, що чинні
системи бухгалтерського обліку не в повній мірі генерують достовірну і
своєчасну інформацію про екологічну діяльність, що робить
неможливим соціально-економічний розвиток підприємств у системі
сталого розвитку економіки.
Проведені дослідження дали змогу встановити, що ефективне
виконання завдань з обліку екологічної діяльності буде можливе за
відповідної методичної й організаційної структури управління.
Екологічна діяльність підприємства, як об’єкт управління може
бути представлена як складна система з багатоваріантним поділом на
складові та елементи, що призводить до багатоаспектності отриманої
інформації про такі елементи. У межах розробленої системи
екологічної діяльності визначено, що господарські операції екологічної
діяльності призводять до формування доходів, витрат і, як наслідок,
результатів екологічної діяльності, які розподіляються відповідно до
видів і місць виникнення та списуються на результати загальної
фінансово-господарської діяльності підприємства [3].
Це створює необхідність удосконалення методичних підходів до
визначення структури, об’єктів, механізму калькулювання витрат і
оцінки доходів екологічної діяльності, як окремих категорій об’єктів
бухгалтерського обліку, що дає змогу оцінити ефективність організації
обліку в управлінні екологічною діяльністю підприємств та повною
мірою реалізує облік як функцію управління. Виникає необхідність
управління екологічною діяльністю в контексті управління загальною
фінансово-господарською діяльністю, але підтверджує неможливість
повного
відокремлення
екологічної
діяльності
від
загальногосподарської діяльності підприємства [4].
Удосконалення облікового механізму передбачає запровадження
додаткових рахунків для відображення витрат екологічної діяльності,
облікових регістрів та кореспонденцій для обліку екологічної
діяльності. Задля визначення облікових оцінок пропонуються певні
підходи в залежності від видів екологічної діяльності з урахуванням
галузевої специфіки функціонування підприємства, що забезпечує
можливість здійснити деталізацію екологічної діяльності до рівня, за
якого структура інформації відносно напрямів екологічної діяльності
дозволяє користувачам звітності приймати обґрунтовані управлінські
рішення.
Використані джерела:
1.Гусєва Т.В. Системи екологічного менеджменту: основні поняття і
принципи / Т.В. Гусєва. – М. : Эколайн. – 2002. − С. 203-215.
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3.Макаров С.В., Гусєва Т.В. Екологічний менеджмент / С.В. Макаров,
Т.В. Гусєва. – М. : Эколайн. – 1998. − С. 93-110.
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ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
На сучасному етапі розвитку аграрного комплексу актуальними є
розробка і застосування методичних засад оцінки природних ресурсів,
які б відображали реальну вартість або приводили до поліпшення
природного потенціалу. Це дозволить підвищити інформацію
фінансової звітності, покращити показники фінансового стану
підприємств та зробити їх конкурентноспроможніми.
На думку багатьох авторів, в умовах ринку реальна оцінка
природних ресурсів сільськогосподарських підприємств може стати
стабілізатором агропромислового виробництва в регіоні і створити
умови для обліку природних, економічних, соціальних та екологічних
інтересів. Проблеми оцінки природних ресурсів в системі фінансового
обліку відображені в працях таких вчених, як: О. Веклич, Л. Гнилицька,
Т. Дьоміна, І. Замула, Н. Малюга, Л. Сахно та ін. [1-6].
Фінансовий облік має особливість відображати поточне
здійснення господарських процесів, тобто він не виділяє екологічну
інформацію, а тому однозначно визначити ефективність діяльності
підприємства і його екологічних показниках досить проблематично,
оскільки вся наявна інформація знаходить своє відображення в
загальних економічних показниках діяльності.
Актуальність впровадження системи екологічного обліку в
сільськогосподарських підприємствах має економічний, екологічний та
соціальні аспекти. Екологізація облікової інформації дозволить
вирішувати ряд актуальних проблем, серед яких визначати екологічну
ефективність діяльності підприємства, комплексно з інформаційної
точки зору моделювати природоохоронну діяльність економічного
суб'єкта, надавати інформацію про економічну та екологічну діяльність
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підприємства, генерувати екологічну інформацію фінансового і
нефінансового характеру.
До нерегульованих питань використання екологічного обліку в
сільськогосподарських підприємствах, які не дозволяють достовірно
визначити окремі показники природоохоронної діяльності та,
відповідно, не сприяють повною мірою задоволенню інформаційних
потреб для прийняття управлінських рішень, слід віднести складність і
невизначеність фінансової оцінки в екологічній сфері.
На основі аналізу проведених досліджень нами запропоновано
найбільш ефективні методи оцінки, які можуть бути використані в
екологічному обліку:
1.Ринкова оцінка природних ресурсів. Запаси невиробничих
матеріальних активів, які обертаються на ринку, такі як земля, можуть
оцінюватися шляхом застосування ринкових цін.
2.Оцінка природних ресурсів на основі компенсаційних витрат.
Компенсаційні витрати визначаються як витрати, які необхідно було б
понести протягом звітного періоду, що б уникнути поточного і
майбутнього погіршення природного середовища в результаті впливу,
який мав місце на протязі звітного періоду. За допомогою цього методу
проводиться оцінка витрат, які суб'єкти господарювання зазнали б при
виконанні обов'язкових екологічних норм для збереження якості
навколишнього середовища.
3.Умовна оцінка. При оцінці гіпотетичних витрат на збереження
природних активів розрахунок компенсаційних витрат відбувається в
основному
відносно
прямого
впливу,
що
здійснюється
сільськогосподарським виробництвом. Екологічні активи, які надають
екологічні послуги (повітря, земля, водні ресурси) розраховуються,
виходячи з концепції компенсаційних витрат.
Подолання складнощів і широке впровадження екологічного
обліку в загальну інформаційну систему фінансового обліку дозволяє
на рівні сільськогосподарських підприємств активізувати практичну
природоохоронну діяльність, здійснити інформаційний супровід
процесу управління екологічним потенціалом, забезпечити визначення
економічної ефективності природоохоронних і природовідновних
заходів, а також надання достовірної інформації зацікавленим
користувачам
щодо
екологічної
складової
діяльності
сільськогосподарського підприємства.
Використані джерела:
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Екологічна економіка та управління природокористуванням.
Підручник. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 660-685.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сучасному етапі розвитку суспільства важливою проблемою є
негативний вплив людини на навколишнє середовище. Окрім
зменшення цього впливу шляхом використання альтернативних
джерел енергії та виробництва продукції екологічно безпечним
способом важливе місце займає зменшення обсягів використання
природних ресурсів у внутрішньому середовищі підприємства. Для
досягнення цієї цілі підприємства в своїй діяльності використовують
концепцію зеленого офісу, що дозволяє зробити внутрішнє
середовище організації більш екологічно ефективним.
Зелений офіс – це концепція управління організацією, яка
дозволяє зменшити її негативний вплив на довкілля шляхом
раціонального використання та максимального збереження ресурсів та
енергії. Компанії, які реалізують свою діяльність відповідно до
рекомендацій зеленого офісу, раціональніше використовують ресурси
та енергію, зменшують кількість відходів при роботі, покращують свою
репутацію в очах споживачів та партнерів, тим самим створюючи
дружню та відповідальну атмосферу до навколишнього середовища
[1].
Концепція зеленого офісу у світовій практиці впроваджується вже
понад 30 років. До компаній-лідерів по застосуванню екологічно
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дружніх принципів у приватному секторі належать такі гіганти, як:
Yahoo, Adidas, Canon, Xerox та ін. [1]. Також дана концепція стає все
більш популярною серед українських компаній, через підвищення
соціальної відповідальності заради підтримання власного позитивного
іміджу.
Для впровадження концепції зеленого офісу на підприємстві
важливим є розуміння принципів, на яких ґрунтується ця концепція.
Серед цих принципів основними є такі:
зменшення споживання ресурсів та продукування відходів;
зменшення спожитої кількості води, енергії та рівня
забруднення;
збільшення кількості вторинної переробки відходів;
популяризація
раціонального
екологічного
використання
транспорту в особистих і ділових цілях [2].
Ключовими інструментами впровадження системи зеленого
офісу на підприємстві є наступні заходи:
1)закупка екологічних офісних меблів, обладнання, харчових
продуктів, квітів;
2)організаційний дизайн основних та допоміжних офісних
приміщень;
3)енергозберігаючий режим використання офісного обладнання
(датчики автоматичного регулювання освітлення, тепла, датчики руху,
фотореле, таймери, енергозберігаючі лампи тощо);
4) використання безпечних засобів для прибирання офісних
приміщень (без вмісту небезпечних компонентів: фосфатів, аміаку
тощо);
5)впровадження системи заходів зі зменшення відходів
діяльності компанії; використання води, паперу тощо);
6)роздільний збір відходів: макулатури, пластику, скла, металу;
7)організація обідів та кава-брейків [2].
Добровільні публічні зобов'язання компанії в рамках зеленого
офісу не завжди вимагають великих затрат часу чи коштів, а часто
навіть можуть допомогти їх зекономити. Адже зрозумілі та прості
рекомендації щодо впровадження зеленого офісу закликають
економити електроенергію, тепло, воду, папір тощо, що приносить
результати всього лише при зміні звичного безгосподарного
відношення до спільних ресурсів працівниками офісу. Втім, після
певних досягнень може виникнути необхідність і в додаткових
інвестиціях, які повертатимуться у формі нематеріальних переваг,
таких, наприклад, як збільшення репутаційного капіталу [3].
Філософією зеленого офісу може скористатися будь-яка
компанія, незалежно від її розміру, сфери діяльності або фінансового
стану. Іншими словами, зелений офіс дозволяє проявити екологічну
відповідальність не тільки тим компаніям, діяльність яких пов'язана з
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небезпечним виробництвом чи негативним впливом на довкілля, а й
представникам середнього, малого бізнесу та мікропідприємств. І хоча
кількість зекономлених ресурсів у невеликої організації офісного типу
може здаватися несуттєвою для покращення загального стану
довкілля, включення принципів зеленого офісу до корпоративної
культури компанії допомагає досягнути одного з головних завдань
зеленого офісу – змінити ставлення працівників до збереження
навколишнього середовища як на роботі, так і вдома [3]. Отже,
концепція зеленого офісу полягає у раціональному використанні
ресурсів всередині підприємства. За її допомогою компанії не тільки
публічно демонструють свою екологічну відповідальність, скорочуючи
об'єми спожитих ресурсів та зменшуючи забруднення довкілля, а й
отримують практичний зиск, такий, як зниження витрат на утримання
офісу і покращення іміджу у стосунках із зацікавленими сторонами.
Використані джерела:
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ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
В умовах переходу до моделі сталого розвитку економіки
посилюється екологічна орієнтованість інтересів всіх суб’єктів
економічних відносин. Держава активно стимулює суб’єктів
господарювання
знижувати
антропогенний
вплив,
виробляти
екологічно
безпечні
товари
та
підвищувати
ресурсота
енергоефективність.
Споживачі, ґрунтуючись на результатах наукових досліджень та
активній інформації компаній все більше звертають увагу як на якість і
безпечність продукції, так і на практику ведення бізнесу. В цих умовах
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все
більшої
актуальності
набирає
розвиток
екологічного
підприємництва. Особливо актуальним це є в умовах інтеграції України
в Європейське співтовариство, де екологічні характеристики є об’єктом
контролю та регулювання.
Процес інтеграції України до ЄС потребує значних змін,
загального реформування систем управління підприємством, які б
спиралися на інформаційні потоки бухгалтерського обліку та
підтверджувалися аудиторськими висновками про достовірність
показників фінансової екологічної звітності. І таке реформування
можливе лише за умови отримання повної, достовірної та
неупередженої інформації за усіма напрямами діяльності підприємств,
зокрема впливу на навколишнє природне середовище.
Екологічне
підприємництво
є
формою
підприємницької
діяльності, що спрямоване на задоволення еколого-економічних
потреб за рахунок продуктів, визначальне значення яких має
екологічна корисність [2].
Європейська комісія ЄС визначає екологічне підприємництво як
виробництво товарів та надання послуг по вимірюванню,
попередженню, обмеженню або усуненню екологічної шкоди, ліквідації
відходів та зниженню рівня шуму, а також екологічно чисті технології,
застосування яких мінімізує використання сировини та забруднення
довкілля. На думку Л.В. Жарової та Є.Ю. Какутича екологічне
підприємництво – це галузь економіки країни, що полягає у
безпосередній
участі
в
реалізації
природоохоронних
і
ресурсозберігаючих програм різного рівня, та в механізмі компенсації
збитків і втрат, понесених внаслідок техногенних природних
надзвичайних ситуацій, а також під час ліквідації їх наслідків [4].
Незважаючи на стрімкий розвиток екологічного бізнесу в країнах
ЄС, в Україні ринок екологічних товарів та послуг формується
повільно, адже немає необхідного механізму стимулювання
підприємництва в саме природоохоронній сфері. Щоб залучити
підприємницький
сектор
до
розвитку
власне
екологічного
підприємництва необхідно забезпечити матеріальну зацікавленість та
підтримку підприємницької активності в екологічній сфері з боку
держави.
Основними особливостями екологічного підприємництва є:
можливість задоволення екологічних потреб і інтересів
суспільства є основною передумовою ефективного функціонування
екологічного підприємництва;
необхідність використання найкращих технологій [1];
зміщення зусиль екологічного підприємництва на залучення та
використання властивостей і якостей природних ресурсів замість
існуючої
практики
ліквідації
наслідків
нераціонального
природокористування;
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поширення екологічно безпечних технологій та методів
управління виробництвом.
Створення механізму природокористування та його законодавче
регулювання, жорсткі вимоги до екологічної якості продукції,
посилення вимог до розкриття інформації про реальні екологічні
процеси викликає необхідність формування бухгалтерського обліку
екологічної діяльності підприємств, що має забезпечувати надання
керівництву інформації для прийняття управлінських рішень, які б
гарантували зниження або запобігання екологічних ризиків. Щоб
розвиток екологічного підприємництва мав нормальні темпи зростання
в державі необхідно спрямувати головні програми не на введення
очисного обладнання, а на створення екологічно чистих технологій.
Розвиток екологічно орієнтованого бізнесу є одним із перспективних
шляхів покращення екологічного стану, вирішення проблем
раціонального використання природних ресурсів та підвищення
добробуту громадян України.
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О.Н. Боровик // Управління інноваційним процесом в Україні. –
2012. − С. 94-95.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Раціональне використання природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова
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сталого економічного та соціального розвитку України. Економія
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) є одним із найдієвіших напрямів
науково-технічного
прогресу,
засобом
активізації
структурної
перебудови, визначальним чинником довгострокової дії. Донині однією
з основних причин низької ефективності використання ПЕР є
поширена невірна думка про незначність частки енергетичних витрат у
собівартості продукції. Проте в ряді галузей промисловості ця частка
становить від 15 до 40 % собівартості продукції (без урахування
вартості сировини і матеріалів), а в окремих випадках досягає 75 % [1].
У той же час зниження конкурентоспроможності вітчизняної
промислової продукції пов'язане як з постійним подорожчанням
енергоносіїв, так і з застарілим підходом до управління і контролю за їх
використанням.
Енергоефективність виступає критерієм якості функціонування
економічної моделі держави, злагодженої взаємодії між суб'єктами
господарювання,
які
мають
сприяти
підвищенню
рівня
енергоефективності виробництва, оскільки це безпосередньо впливає
на рентабельність і прибутки підприємств. Державна політика щодо
енергоефективності має бути спрямована на створення таких умов
господарювання, які дозволять забезпечити постійно зростаючі
суспільні потреби, ВВП за мінімальних витрат енергоресурсів.
З метою врегулювання енергозбереження та підвищення
енергоефективності в Україні прийнято низку державних документів, у
яких були визначені оптимальні шляхи вирішення проблеми
підвищення енергоефективності будь-якої галузі промисловості
України через інвестиційно-інноваційний розвиток. Законом України
«Про енергозбереження» визначається, що для забезпечення
фінансування заходів щодо ефективного використання паливноенергетичних
ресурсів
утворюється
Державний
фонд
енергозбереження [2].
Державний фонд енергозбереження

Кошти, отримані за видачу
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну
політику у сфері ефективного
використання паливноенергетичних ресурсів, документів
дозвільного характеру

Добровільні внески
підприємств, установ,
організацій та громадян

Рис. 1. Джерела формування Державного фонду енергозбереження
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Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України (Держенергоефективності) розробляє, погоджує та здійснює
контроль за виконанням державних цільових програм у сфері
ефективного
використання
паливно-енергетичних
ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива, погоджує галузеві, регіональні та місцеві програми у цій
сфері [3].
Узагальнюючи досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств,
варто зауважити, що інноваційну діяльність держави необхідно
здійснювати
за
механізмами
регулювання
політики
енергоефективності, зокрема регулятивними та інформаційними, за
добровільними угодами щодо покращення енергоефективності,
міжнародної співпраці та міжнародних зобов’язань. Інвестиційноінноваційна діяльність у сфері енергетики пов’язана з реалізацією
основних принципів державної політики щодо енергозбереження через
систему відповідних механізмів енергоефективності.
Результати досліджень дозволили сформулювати пріоритетні
напрями енергозбереження для підвищення рівня енергоефективності
в Україні: удосконалення законодавства та системи стандартизації у
сфері енергоефективності; оптимізація структури енергетичного
балансу держави; удосконалення механізмів ціноутворення на
енергоресурси; проведення енергетичного аудиту споживачів
енергоресурсів з метою запровадження енергозберігаючих заходів;
запровадження механізмів підтримки впровадження приладів обліку
використання
енергоресурсів;
запровадження
вимог
щодо
енергоефективності обладнання, товарів, робіт і послуг [4].
Отже питання енергозбереження досить гостро постало в наш
час. Державна політика повинна бути спрямована на те, щоб всіма
можливими шляхами підвищити енергоефективність в Україні.
Використані джерела:
1.Цапко-Піддубна О.І. Державні фінансові механізми стимулювання
енергоефективності економіки / О.І. Цапко-Піддубна, Ю.І. Біленко //
Проблеми економіки. − 2013. − № 4. − С. 151-157.
2.Про енергозбереження: Закон України від 01 липня 1994 року
№ 75/94 з останніми змінами від 09.04.2015. [Електронний ресурс]. −
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show.
3.Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. − Режим доступу :
http://saee.gov.ua/uk.
4.Зеркалов Д.В. Використання палива та енергії: довідник. Серія
«Енергозбереження в Україні». − К. : Основа, 2009. – 205 с.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В Україні все більшої актуальності набуває питання ресурсного
потенціалу, оскільки економіка держави характеризується високим
рівнем енерго- та ресурсомісткості галузей, високою зношеністю
обладнання та низьким рівнем впровадження інноваційних технологій.
Особливе значення має також науково-обґрунтована проблема
формування системи оподаткування в аграрному секторі економіки,
оскільки галузь є основною для збереження економічної безпеки,
насамперед, в період фінансової кризи, коли більшість галузей
знаходяться у стані занепаду [3]. Впровадження екологічних податків
та правильне їх адміністрування стимулює суб'єктів господарювання
до оновлення виробничо-технічної бази, впровадження безпечних
технологій, тим самим зменшуючи шкідливий вплив на довкілля.
Значний внесок у дослідження взаємозв’язків між соціальноекономічним розвитком і екологічними процесами, розміщенням
продуктивних сил з урахуванням екологічних обмежень, внесли
українські вчені: О.Ф. Балацький, П.П. Борщевський, В.В. Волошин,
О.О. Веклич,
І.М. Гречановська,
Б.М. Данилишин,
В.Г. Сахаєв,
О.М. Царенко, І.Г. Яремчук та ін. Питання екологічного оподаткування
досліджено у роботах М.Т. Бець, Б.О. Горлицького, Б.М. Данилишина,
Л.Г. Мельника, О.Т. Левандівського, Г.М. Пишкіної, В.Я. Шевчука та ін.
Серед зарубіжних авторів особливу увагу цій проблемі приділили Пол
Екінс, Хелен Девені, Метью Паркес, Вільям К. Джагер, Марк Шофелд.
Важливим напрямом застосування економіко-правового впливу
на юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з негативним
впливом на довкілля, є запровадження екологічного податку за
забруднення навколишнього природного середовища та за
розміщення відходів. Остання розглядається в екологічному праві як
один з ефективних економічних стимулів для природоохоронної
діяльності підприємств-природокористувачів.
Необхідно зазначити, що діяльність, пов'язана з негативним
впливом на навколишнє природне середовище, може бути
правомірною лише за умови дотримання відповідними підприємствами
та іншими господарюючими суб'єктами, передбачених законодавством
екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів, лімітів, скидів та
викидів забруднюючих речовин у довкілля. Тому законодавство
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розрізняє
ставки
з
екологічного
податку за
забруднення
навколишнього природного середовища та розміщення відходів у
межах встановлених лімітів та ставки за перевищення дозволених
нормативів та лімітів.
Екологічні податки у різних формах існують практично в усіх
країнах, проте процеси справляння таких податків можуть суттєво
відрізнятися. Наприклад, екологічний податок може входити до
вартості товару чи супроводжувати виробничий процес, або
сплачуватися при утилізації товару тощо.
Починаючи з 1 січня 2011 року, з набранням чинності
Податкового кодексу України на зміну збору за забруднення
навколишнього природного середовища запроваджено екологічний
податок (розділ VIII «Екологічний податок» Податкового Кодексу
України) [2]. Запровадження в Україні екологічного оподаткування
відповідає нормам європейського податкового законодавства та
можливе під впливом так званої «екологічної (або екотрудової)
реформи оподаткування» [3].
Сутність реформування полягає в оподаткуванні ресурсопотоку –
введенні ресурсно-екологічних податків, пов’язаних з використанням
природних ресурсів та забрудненням довкілля, що є екологоекономічним інструментом, але водночас запобігає збільшенню
податкового тягаря для населення та суб’єктів підприємницької
діяльності шляхом зниження ставки оподаткування праці чи доходу
(зниження прибуткового податку з населення).
У податковій системі України податкові інструменти екологічного
регулювання тільки проходять стадію становлення і потребують
особливого вдосконалення. Концептуальною основою екологізації
податкових систем є ідея подвійного виграшу. Відповідно до неї
економічне стимулювання охорони навколишнього середовища і
ресурсозбереження можливе шляхом запровадження екологічних
податків
(зборів)
та
повинно
одночасно
супроводжуватися
пропорційним зниженням податкового навантаження на інші об’єкти
оподаткування, наприклад доходи [3].
Використані джерела:
1.Податковий кодекс України вiд 02 грудня 2010 року.
2.Маслюківська О.П.
Передумови
впровадження
екотрудової
податкової
реформи
в
Україні
та
досвід
Європи /
О.П. Маслюківська // Наукові записки. Том 43. Біологія та екологія. –
К. : Києво-Могилянська академія, 2005. − С. 54-58.
3.Спориш О.І.,
Голишевська Л.В.
Система
оподаткування
сільськогосподарських підприємств та методика її вдосконалення. /
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
Загострення екологічного стану як на глобальному рівні, так і на
рівні України вимагає вдосконалення фінансової політики у сфері
екології для ефективного акумулювання коштів задля фінансування
природоохоронних
заходів.
Рівень
антропогенно-техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище в Україні – один з
найвищих серед розвинутих країн світу. Це вказує на необхідність
суттєвого перегляду підходів до фінансування заходів по відновленню
навколишнього середовища. Вони повинні бути спрямовані, перш за
все, на подолання екологічної кризи шляхом впровадження
інноваційних, природозберігаючих техніки і технологій, створення
екологічно
чистих
виробництв
і
продукції,
формування
екологоорієнтованої структури економіки.
На державному рівні фінансування екологічної сфери
здійснюється
шляхом
виділення
коштів
на
проведення
природоохоронних заходів, виконання програм зі зниження
ресурсоспоживання, охорону навколишнього середовища, на
соціальні, екологічні потреби та інше. Відповідно до Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища», фінансування
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища
здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих
бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони
навколишнього природного середовища, добровільних внесків (у т.ч.
грантів міжнародних організацій), а також власних коштів громади, що
залучаються на благочинних засадах та інших коштів [1].
Досвід свідчить про те, що екологічне питання є відкритим та
потребує залучення додаткових інвестицій. На відміну від інших країн,
в Україні витрати на охорону навколишнього середовища знаходяться
на низькому рівні. Так, у 2014 році вони склали 0,2 % від ВВП, тоді як в
Німеччині та Данії – 0,5 %, Росії та Нідерландах – 0,8 %, Франції –
0,9 %, Великобританії – 1,0 %, Чехії – 1,9 %, Болгарії – 2,1 % [2, c. 21].

223

В Україні частка державних витрат на покращення стану довкілля
поки що незначна і щороку скорочується, хоча основою фінансової
політики має бути саме підтримка з боку державних органів (табл. 1).
Таблиця 1.
Динаміка обсягу та частки витрат на охорону навколишнього
природного середовища в Україні у 2000-2014 рр.
Показник
Обсяг витрат, всього,
млн. грн.
у тому числі:
капітальні витрати
поточні витрати
Частка витрат за рахунок
коштів
Державного
бюджету, %,
у тому числі у:
капітальних
інвестиціях
поточних витратах

2000

2005

2007

2010

2013

2014

3224,3

7089,2

9691,0

13128,1

20377,9

21925,6

605,9

1775,6

3080,6

2761,5

6038,8

7959,8

2618,4

5313,6

6610,3

10366,6

14339,1

13965,8

2,5

3,7

4,5

4,0

2,2

1,3

7,9

8,5

9,7

8,7

1,3

1,1

1,3

2,1

2,2

2,7

2,6

2,8

Джерело: розраховано автором на основі даних [3].
Отже, фінансування екологічної сфери в Україні здійснюється
переважно за рахунок недержавних коштів, із скороченням частки
витрат з державного бюджету. Це свідчить про відсутність системної
фінансової політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, що негативно позначається на екологічному стані.
Основними причинами щорічного невиконання фінансової
частини екологічних програм і природоохоронних заходів в Україні слід
вважати необґрунтовану експлуатацію природних ресурсів, порушення
вимог законодавства і залишковий принцип фінансування. За
розрахунками на охорону навколишнього природного середовища,
недопущення і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха витрачається 11-19 % платежів за використання
природних ресурсів і екологічного податку. Фактично сальдо від
екологічних платежів спрямовується на відшкодування інших видатків
зведеного бюджету України. З цієї причини екологічні платежі не
виконують свого основного призначення, що свідчить про
неефективність
механізму
фінансового
забезпечення
природоохоронних заходів. З огляду на це, потребує уточнення й
координації організаційний механізм розподілу коштів із бюджетів
різного рівня на природоохоронні цілі [4, c. 169].
Бюджетне фінансування природоохоронних заходів в Україні
здійснюється на кошти Державного фонду охорони навколишнього
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природного середовища, який є складовою частиною державного
бюджету. Ресурси цього фонду формуються в основному за рахунок
платежів за нормативні і наднормативні викиди в атмосферне повітря,
скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення відходів та
інші види забруднень, а також штрафи за порушення екологічного
законодавства. Проте платежі в екологічні фонди не можна розглядати
тільки як джерела фінансування цих фондів і як дозвіл на подальшу
антиекологічну діяльність. Головне їх призначення − економічне
стимулювання до скорочення забруднення довкілля. Практика
існування екологічних фондів показала економічну доцільність їх
створення і функціонування. Їх роль особливо зростає в умовах
постійного
дефіциту
фінансування
охорони
навколишнього
середовища.
Характеризуючи фінансову політику у сфері екології, варто
зазначити, що зберігаються несприятливі умови для фінансування
природоохоронної діяльності, особливо для інвестицій в сферу
охорони довкілля. До головних несприятливих факторів можна
віднести:
зменшення уваги громадських організацій і населення до
екологічних проблем;
складний політичний та економічний стан держави, недостатня
політична підтримка природоохоронної діяльності з боку законодавчих
і виконавчих органів влади;
недопустимо висока вартість кредитних ресурсів;
важкий фінансовий стан більшості підприємств базових галузей
промисловості, ускладнений хронічними неплатежами;
недосконалість природоохоронного законодавства, слабкість
адміністративної системи.
Усунувши несприятливі чинники, Україна зможе прискорити
надходження
грошових
коштів
на
фінансування
охорони
навколишнього середовища. Основні напрями удосконалення
фінансової політики в екологічній сфері повинні бути тісно пов’язані із
залученням приватних інвестицій. Це можливо шляхом створення
сприятливих умов, за яких підприємець буде зацікавлений у
забезпеченні чистого довкілля. Законодавчі та виконавчі органи влади
повинні стимулювати інвесторів
за рахунок вдосконалення
природоохоронного законодавства, зниження вартості кредитних
ресурсів, забезпечення інформаційної прозорості та широкого спектру
дій.
Таким чином, в Україні зростають обсяги витрат на охорону
навколишнього природного середовища. Джерелами фінансування
екологічних інвестицій є власні кошти суб’єктів господарювання,
позикові кошти у вигляді довгострокових кредитів, іноземний капітал,
кошти державного та місцевих бюджетів. Основним джерелом
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фінансування витрат на охорону довкілля залишаються власні кошти
підприємств. Важливим джерелом фінансування природоохоронної
діяльності мають стати бюджетні кошти, а саме бюджетні екологічні
фонди.
Завдяки
існуванню
екологічних
фондів
як
на
загальнодержавному, регіональному, так і на місцевих рівнях існує
можливість
акумулювати
відповідні
кошти
на
реалізацію
природоохоронних програм та проектів.
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ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Взаємодія людського суспільства та природнього середовища
передбачає використання, охорону та відновлення природних ресурсів
і захист навколишнього середовища від забруднення. Підприємство,
що використовує природні ресурси в своїй діяльності повинно
відображати в системі бухгалтерського обліку:
господарські операції з використанням природних ресурсів та
екологічно чистих сировини і матеріалів;
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господарські операції виробництва екологічно чистої готової
продукції;
витрати на здійснення природоохоронної діяльності;
господарські операції з оприбуткування та використання
відходів;
доходи від використання відходів як вторинних матеріальних
ресурсів і доходи від здійснення природоохоронної діяльності;
дебіторську заборгованість і зобов’язання щодо екологічної
діяльності підприємства;
інвестиційну діяльність підприємства природоохоронного
призначення;
екологічне оподаткування тощо. З наведених об’єктів обліку у
сфері охорони довкілля одним із найважливішим є облік капітальних
інвестицій у основні засоби природоохоронного призначення.
Капітальні
витрати
–
це довгострокові
витрати, що
амортизуються (їх вартість поступово зменшується) впродовж кількох
років, згідно з правилами податкового управління, та покриваються з
прибутку [1].
Виділяють такі види капітальних інвестицій у природоохоронну
діяльність:
виробничо-технологічні,
організаційно-управлінські,
науково-дослідницькі, освітньо-виховні [1].
Інформація про капітальні інвестиції природоохоронної діяльності
надається
у формі державного статистичного спостереження
№ 1-екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі». За результатами
аналізу даних статистичної звітності суб’єктів господарювання,
основним джерелом капітальних інвестицій на охорону навколишнього
природного середовища є власні кошти підприємств – 35-55 % від усіх
надходжень, кошти Державного бюджету − 25–33 %, місцевих
бюджетів – 5–8 %, решта надходжень припадає на інші джерела
фінансування.
Незважаючи на актуальність, нині
у Плані рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, відсутні відокремлені синтетичні
рахунки для обліку витрат на охорону навколишнього середовища [2].
Тому розмежування витрат на охорону навколишнього середовища на
поточні та капітальні здійснюється залежно від обсягів фінансування,
терміну
корисного
використання
необоротних
активів,
що
використовуються у природоохоронній діяльності підприємства,
майбутніх економічних вигід тощо. Щодо відображення в
бухгалтерському
обліку
капітальних
інвестицій
на
охорону
навколишнього середовища, то воно відбувається на підставі
професійного судження облікових працівників з використанням активів,
зобов’язань і капітальних інвестицій, рахунків обліку.
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Для удосконалення аналітичного обліку капітальних інвестицій в
природоохоронну діяльність, пропонуємо рахунок 15 «Капітальні
інвестиції» доповнити наступними субрахунками: 151.1 «Капітальне
будівництво»
(як
об’єктів
природоохоронного
призначення,
152.1 «Придбання
(виготовлення)
основних
засобів»
(природоохоронного призначення), 153.1 «Пpидбання (виготовлення)
інших необоротних матеріальних aктивів» (природоохоронного
призначення) [4]. Таким чином для удосконалення обліку активів
підприємства варто окремо виділяти прибори та устаткування й інші
основні засоби природоохоронного призначення, у складі запасів
виділяти екологічно чисті сировину, матеріали та готову продукцію.
Серед витрат підприємства важливо виділяти витрати на
природоохоронну діяльність.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Будь-яка економічна діяльність має бути доцільною. Метою
підприємницької діяльності є максимізація доходу в результаті
спрямування зусиль підприємця та затрат капіталу на певний об'єкт
підприємництва. Будь-яка економічна діяльність має результат, проте
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не будь-який результат є бажаним для підприємця та суспільства.
Тому в економічній науці для характеристики економічної діяльності
оперують поняттям ефективність. Ефективність підприємства
розглядають як дієвість зусиль та витрат, вкладених у певну діяльність
з метою отримання бажаних результатів. Термін "ефект" (лат.
effectua − виконання) означає результат, наслідок будь-якої дії,
причини, сили [1, с. 537].
Поняття економічна ефективність являє собою комплексну оцінку
кінцевих результатів використання основних та оборотних засобів,
трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний
період часу.
Отже,

де F – ефективність,
E – ефект (результат),
P – витрати (ресурси).
Вид ефекту, який враховується при оцінці ефективності
підприємницької діяльності – економічний. Економічний ефект може
бути кількісно оцінений. Для оцінки ефективності застосовують
економічний аналіз. Основною метою економічного аналізу є розробка
заходів щодо підвищення ефективності господарювання. Досягнення
цієї мети потребує попереднього розв'язання конкретних завдань.
Основними завданнями економічного аналізу є:
оцінка фактичного стану господарювання;
виявлення факторів, які спричинили відхилення фактичних
показників від планових;
визначення кількісного та якісного впливів різних факторів на
результати господарювання;
розробка, обґрунтування шляхів і заходів подальшого
використання виявлених резервів та контроль.
Існує три основні концепції оцінки ефективності:
1.Традиційна концепція базується на класичній моделі Дюпона
«Рентабельність капіталу», передбачає оцінку ефективності на основі
двох категорій показників:
показників першого рівня (узагальнюючих), які характеризують
ефективність діяльності підприємства в цілому, порівнюючи
результативні показники з витратами усіх ресурсів;
показників другого рівня, які оцінюють ефективність
використання окремих видів ресурсів підприємства.
2.Багаточинникова
концепція
передбачає
використання
агрегованих індексів ефективності. Ця концепція є складною для
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економічної інтерпретації, тому дуже рідко використовується на
практиці.
3.Концепція
«Performance
Management»
(управління
результативністю) передбачає використання так званої збалансованої
системи індикаторів (Balance Scorecard (BSC)), яка включає різні
фінансові й нефінансові показники, що дають змогу комплексно
оцінити підприємство та ефективність його діяльності. Показники
рентабельності використовуються в цій системі як другорядні, а
основним є економічна додана вартість (EVA − economic value added).
,
де ROA − рентабельність активів;
WACC − середньозважена вартість капіталу;
ТА − сукупні активи;
ЕАІТ − прибуток підприємства після сплати процентів і
податку на прибуток;
СЕ − сукупний капітал.
EVA − це результат після оподаткування з вирахуванням
загальної річної вартості капіталу.
Якщо показник EVA має прийнятне значення, компанія
продовжує повноцінно функціонувати і нарощувати прибуток не
знищуючи капітал. Якщо показники цього виду аналізу мають
недопустиме значення, тоді у підприємства запущені процеси
самознищення. EVA має грошовий вираз. Інвестори використовують
цей показник тому, що він пов'язує прибуток не з банальною поточною
рентабельністю, а з перспективами успішного функціонування
підприємства в довгостроковому періоді.
Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства
постійного вдосконалення. Для того щоб бути конкурентоспроможним,
підприємство повинно мати конкурентні переваги. Основними шляхами
їх отримання є такі: стати кращим самому через запровадження
заходів щодо удосконалення власної діяльності та підвищення її
ефективності; послабити конкурентів; змінити ринкове середовище.
Основним засобом отримання конкурентних переваг залишається
підвищення ефективності власної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави. У сільськогосподарському виробництві
земля є найважливішим господарським засобом, який забезпечує
процес виробництва і потребує побудови ефективної системи обліку.
Облік
земельних
ресурсів
включає
в
себе
накопичення,
систематизацію, оброблення та аналіз економічної інформації про
кількісні, якісні та вартісні характеристики земельних ділянок галузі,
які використовуються
для
забезпечення
раціонального
землекористування, моніторингу якості ґрунтів.
При організації бухгалтерського обліку необхідно враховувати
наступні особливості землі:
1.Об’єктом бухгалтерського обліку є не земля взагалі, а окремі
земельні ділянки.
2.Земельні
ділянка
для
цілей
бухгалтерського
обліку
класифікуються як один з об’єктів основних засобів.
3.На вартість земельних ділянок не нараховується амортизація.
4.Земельна ділянка як об’єкт основних засобів не може бути
ліквідована.
5.Капітальні витрати на поліпшення земель (меліоративні,
осушувальні, іригаційні та інші роботи) не збільшують первісну вартість
об’єкта, а визнаються як окремий об’єкт основних засобів і є об’єктом
амортизації [1].
Враховуючи зазначене, для цілей бухгалтерського обліку
земельні ділянки визнаються активом і відносяться до складу основних
засобів підприємства, де їх групують у два відокремлені елементи:
земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель. Облік
цих активів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [1].
Відповідно до Земельного кодексу України, суб’єкти земельних
відносин можуть мати право власності на землю (право володіти,
користуватися і розпоряджатися земельними ділянками) і право
користування землею [2].
Право користування земельною ділянкою відображається як
право користування майном і як об’єкт бухгалтерського обліку
виступає у складі нематеріальних активів і регламентується П(С)БО 8
«Нематеріальні активи». Управління земельними ресурсами вимагає
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чіткого та достовірного інформаційно-облікового забезпечення
управління земельними ділянками, яке реалізовується через систему
бухгалтерського обліку. Першим суттєвим завданням правильної
організації бухгалтерського обліку землі в сільськогосподарських
підприємствах є достовірність даних про кількість земельних угідь за їх
видами. Тому важливим кроком у вирішенні даного питання є
обов’язкове проведення інвентаризації земель сільськогосподарського
призначення у всіх сільськогосподарських формуваннях.
Відповідно до пункту 1.4 Методичних рекомендацій з
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних
цінностей,
грошових
коштів,
розрахунків
та
незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств,
рекомендується здійснювати інвентаризацію необоротних активів, в
т. ч. і земельних ділянок, один раз на три роки в розрізі видів
сільськогосподарських угідь: рілля, пасовища, сіножаті, ліси, водойми,
землі запасу тощо, з одночасною перевіркою наявності установчих
документів, договорів оренди, прав власності або сертифікатів та
інших документів, що засвідчують право власності чи користування
земельними ділянками [3].
Також у ході проведення інвентаризації слід враховувати і якість
ґрунтів, з урахуванням природних і набутих властивостей, що
впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.
Проте на практиці вказані вище умови не дотримуються, а проводять
інвентаризацію формально, лише на папері. Отже, особливим
об’єктом
бухгалтерського
обліку
необоротних
активів
сільськогосподарських підприємств є земельні ділянки. Проте, облік
земельних ділянок потребує удосконалення шляхом поліпшення якості
первинних документів, реєстрів синтетичного та аналітичного обліків,
які б відображали особливості обліку земельних ділянок, проведення
їх оцінки та подальшого відображення на рахунках бухгалтерського
обліку.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
За останній час особливої актуальності набула проблема
введення системи еколого-економічного управління відходами на
підприємствах. Це зумовлюється все більшим наростанням проблеми
безпечної утилізації відходів, яка і досі залишається не повністю
вирішеною навіть в розвинених країнах. Крім технічної складової цього
питання також потребує дослідження і соціальна складова, тобто
визначення ролі персоналу у впровадженні системи екологоекономічного управління відходами. Через те, що працівники
підприємства є саме тими людьми, які будуть виконувати умови
діяльності еколого-економічної системи управління відходами, від
якості їхнього управління залежатиме ефективність всієї системи
управління відходами на підприємстві.
Відповідно до чинного законодавства України, а саме Закону
України «Про відходи», відходи – це будь-які речовини, матеріали і
предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а
також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої
споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх
утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір
або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення [1].
Проблема утилізації відходів актуальна в усьому світі, навіть в
розвинутих країнах. Щорічно в країнах-членах Європейського Союзу
утворюється 1,3 млрд. т відходів, тобто 3,5 т на кожного мешканця.
Цей обсяг містить муніципальні, промислові та інші види відходів, за
винятком сільськогосподарських. У загальному обсязі відходів
виділяють п’ять основних потоків: промислові відходи (26 %), відходи
гірничо-видобувної промисловості (29 %), будівельні відходи (22 %) і
тверді побутові відходи (14 %). З цього обсягу 27 млн. т (2 %) є
небезпечними відходами [2].
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Для управління утилізацією відходів в країнах Європейського
Союзу існує ціла низка директив, які регулюють це питання. В
європейській практиці поводження з відходами заходи запобігання та
зменшення відходів передбачають також дії щодо зниження їхньої
токсичності та небезпеки. Зазвичай ці дії передбачають зміну
виробничого процесу (використання менш токсичних вихідних
ресурсів, відмову або мінімальне використання токсичних матеріалів
для обробки вихідної сировини тощо).
Система управління відходами є частиною екологічної політики
підприємства. В цьому контексті екологічна політика підприємства
повинна враховувати наступні вимоги:
підготовка та впровадження спеціалізованої структури
управління, тобто екологічного менеджменту;
обов’язковість виконання діючих законодавчих і нормативноправових актів щодо охорони довкілля;
зобов’язання з охорони навколишнього середовища та
взаємодія з напрямками господарської діяльності підприємства, що
пов’язані з охороною навколишнього середовища та технікою безпеки,
санітарного стану умов виробництва та забезпеченням якості і безпеки
продукції;
загальнодоступність задокументованої екологічної політики для
працівників підприємства та інших зацікавлених учасників його
господарської діяльності;
оцінювання і моніторинг відповідності екологічних параметрів
господарської діяльності підприємства та її взаємодії з довкіллям [3].
Впровадження
системи
еколого-економічного
управління
відходами на підприємстві передбачає досягнення конкретних
екологічних і соціально-економічних вигод і визначається такими
принципами:
системність, яка дає змогу розглядати управління відходами як
підсистему загальної системи управління підприємством;
комплексність системи, що передбачає охоплення всіх видів
діяльності та залучення до цього процесу всіх співробітників
підприємства;
гнучкість, що виявляється в постійній адаптації до змін, які
можуть відбуватися в галузі охорони навколишнього середовища та
політиці ресурсозбереження;
прозорість і ясність, визначальна широка інформованість
(забезпечення достовірної інформації) і здатність її розуміти (освіта),
розгорнута реєстрація даних;
економічність,
тобто
оптимальний
рівень
витрат
на
впровадження системи;
реалізованість, що вимагає обліку фактичної оцінки вихідної
продукції, специфіки виробничої діяльності під час розроблення
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екологічної політики, обґрунтування цільових і планових показників і
складання програм природоохоронних заходів;
постійне вдосконалення, що вимагає наявності зворотних
зв’язків у вигляді перевірок та коригувальних дій, внутрішнього аудиту,
аналізу результатів за участю керівництва і перегляду елементів
системи, звернення зовнішніх зацікавлених осіб [4].
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ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК КРОК ДО ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ
Концепція зеленого бізнесу передбачає відповідальне ставлення
до споживання та повторне використання ресурсів. Перехід до практик
зеленого
бізнесу
вбачається
доволі
актуальним
як
для
високорозвинених країн, так і для тих, що розвиваються, задля
мінімізації впливу на довкілля та сприяння сталому розвитку й
економічному зростанню. На економічному форумі в Давосі в січні
2016 року було представлено звіт «The New Plastics Economy:
Rethinking the future of plastics».
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За результатами дослідження 96 % вартості пакувальних
матеріалів з пластику, що коштують приблизно 80-120 млрд дол. США
щорічно, втрачаються економікою. Через сорок років після введення
символу рециркуляції тільки 14 % пластикових упаковок збирають для
утилізації. Решту 86 % закопують, скидають у води світового океану та
спалюють, забруднюючи природне середовище. Викидаючи пластик з
такими ж темпами до 2050 року, у світовому океані може бути більше
пластика, ніж риби (за вагою) [1].
У період з 1950 по 2015 рік, було вироблено більше, ніж 6700 млн
метричних тонн пластику − еквівалент більше, ніж 18000 хмарочосів
Емпайр-Стейт-Білдінг. Через те, що період розпаду пластику у природі
складає понад 400 років, більшість з цих пластикових виробів (за
винятком тих, які були спалені) все ще існують: як функціональний
продукт, або як сміття в природному середовищі.
Ця проблема актуальна й для України. За даними екологів, в
середньому українець щороку створює 220-250 кг твердих побутових
відходів, а мешканці великих міст – по 330-380 кг. Ці обсяги з кожним
роком зростають. Сміттєві полігони України займають 7 % її території,
що приблизно дорівнює площі таких держав, як Данія або Чорногорія
[2].
Досвід країн ЄС свідчить, що ринок вторинної сировини є
прибутковим. Зелені практики показують, що потрібно значно менше
енергії на переробку пластику, ніж на його нове виготовлення. Це
дозволяє зменшувати затрати на виробництво і стимулює
заощадження підприємствами коштів.
Проблему переробки та повторного використання пластику
важливо вирішувати комплексно: на рівні держави, соціально
відповідальних компаній та суспільства. В українському суспільстві
панують скептичні настрої щодо впровадження екологічних інновацій,
оскільки ця тема ніколи не була широко обговорюваною. Однак
досягнення стратегічних цілей концепції «The New Plastics Economy»
залежить від кожного громадянина, оскільки чим вище рівень
екологічної свідомості нації, тим швидшими та ефективнішими будуть
зміни як в побуті, так і на підприємствах. Необхідна оцінка
індивідуального споживання пластику на кожному етапі − від покупки
до утилізації продукту.
Крім активізації громадянського суспільства необхідна участь
держави у підтримці бізнес-орієнтованих інновацій для масштабування
практик зеленого бізнесу щодо використання пластику. Потрібно
забезпечити країну надійною та інноваційною інфраструктурою для
сміттєпереробної галузі.
Хоча потрібні будуть великі обсяги інвестицій, проте вказана
галузь буде прибутковою у довгостроковій перспективі. Наприклад, у
Швеції аналогічний проект з модернізації сміттєпереробної галузі було
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започатковано у 1985 році. Зараз 99 % сміття переробляється, а 32
швецькі сміттєперероблюючі заводи виробляють тепло для 810 тис.
домогосподарств і електроенергію для 250 тис. приватних будинків [3].
В контексті практик зеленого бізнесу актуальною вбачається
діяльність підприємств за моделлю «Cradle-to-Cradle» («від колиски до
колиски»). Вона пропонує промисловій сфері впроваджувати
безвідходну діяльність, в рамках якої здійснювати не тільки
максимально ефективне використання природних ресурсів і вже
вироблених речовин та матеріалів, а й підтримувати безперервність їх
циклу [4].
Наприклад, у 2003 році вітчизняна компанія «Оболонь»
запровадила програму переробки пластикових упаковок, а з 2008 року
на заводі стала працювати бандажна стрічка, виручка від реалізації
якої у 2013 році склала 10,2 млн грн. [5]. Не дивлячись на це, більшість
українських компаній продовжують виробляти продукцію за моделлю
«Cradle-to-Grave» («від колиски до могили»), використовуючи
пластикові вироби лише одноразово.
Ігнорування можливості повторного використання пластику може
призвести до екологічної катастрофи. Шляхи вирішення екологічних
проблем, в тому числі і вищевказаної, мають бути інтегрованими в
стратегічні програми зі сталого розвитку країни. Завданнями держави
повинні бути популяризація екологічно-дружнього стилю життя та
підвищення еко-свідомості громадян. Це стане поштовхом для
впровадження зеленого бізнесу, орієнтованого на сталий розвиток.
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ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Розвиток зеленого бізнесу є стратегічним завданням української
економіки. Він надає беззаперечні економічні, технологічні та ринкові
переваги. Інтеграція вітчизняних підприємств в ряди екологічно
орієнтованих приведе до зниження антропогенного впливу на
довкілля, покращення якості його компонентів, а також підвищення
ресурсо- та енергоефективності виробництва.
Теоретичні аспекти та організаційні засади зеленого бізнесу в
контексті глобальних трансформаційних зрушень та екологічних
викликів в Україні і світі досліджували М. Тосова, С. Кірхова,
Д. Вальтера,
Д. Барона,
Л. Мельник,
Н. Гребенюк,
Е. Івлієва,
О. Прокопенко, О. Попова та інші [1].
Разом з тим, нині в Україні мають місце ряд проблем, пов’язаних
з екологічним бізнесом, а саме:
1.Значна енергозалежність України від поставок видобувного
палива. З урахуванням умовно-первинної ядерної енергії, рівень
енергозалежності нашої країни в останні роки становив 60,7 %.
2.Недосконала система утилізації відходів. За даними
Державного комітету статистики України, у 2008 році в Україні було
утворено 2,3 млн. т відходів з яких лише 894,8 тис. т, або 38,9 %,
утилізовані. Це на 36,9 % менше, ніж у 2002 році, коли було утворено
1,7 млн. т відходів, з яких 1,3 млн. т, або 75,8 %, утилізовано.
3.Природомісткий тип виробництва, що призводить до
зменшення запасів природних ресурсів та їх неефективного
використання.
4.Сировинна спрямованість експорту. Частка матеріало- та
енергоємних галузей в українському експорті становить близько 60 %,
причому 40 % усього експорту припадає на продукцію лише однієї
галузі − чорної металургії.
5.Незбалансована структура ВВП, основну частку якого
створюють галузі, що є потенційно екологічно небезпечними. Ідеться
про такі галузі, як видобувна та переробна промисловість,
виробництво коксу, продуктів нафтопереробки і ядерних матеріалів,
хімічне та металургійне виробництво. Вони відіграють ключову роль у
створенні ВВП України, але одночасно завдають найбільшої шкоди
екологічній безпеці країни.
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6.Високий ступінь зношення основних засобів виробництва. За
даними Державного комітету статистики України, цей показник у
промисловості становить 58,3 % загальної вартості основних фондів;
на металургійних та металообробних підприємствах − 68,8 %; на
підприємствах із видобування неенергетичних матеріалів − 67,6 %; на
підприємствах хімічної і нафтохімічної промисловості − 64,1 %.
7.Низький рівень екологічної безпеки. Якщо порівнювати стан
навколишнього середовища України та інших країн світу, то стає
очевидною необхідність покращення екологічної ситуації в нашій
державі. Наприклад, у 2010 році за індексом стану навколишнього
середовища (EPI Index) Україна займає 87-е місце (з показником 58,2)
серед 163 представлених у дослідженні країн [2, С. 34].
Негативні тенденцїї розвитку стимулювали інтерес до екологоорієнтованої економіки, і з 2010 року розпочався етап глобальних
трансформаційних зрушень економіки України, пов’язаний з
поступовим впровадженням зеленої економіки, що включає такі
заходи:
1.Прийняття «Стратегії національної екологічної політики України
на період до 2020 року», в якій визначено цілі щодо досягнення
безпечного стану навколишнього середовища; підвищення рівня
суспільної свідомості з питань охорони навколишнього природного
середовища; поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня
екологічної безпеки тощо.
2.З 1 січня 2011 року в Україні введено екологічний податок
замість збору за забруднення навколишнього середовища.
3.У Податковому кодексі, прийнятому в 2010 році, вдвічі
збільшено ставки екологічного податку, запроваджено оподаткування
викидів СО2.
4.Значно збільшено (у 15-20 разів) ставки податку за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та
пересувними джерелами, за скиди окремих забруднюючих речовин у
водні об'єкти та за розміщення відходів.
5.До складу інструментів нової податкової системи введено
надання податкових пільг для підприємств, що здійснюють
господарську діяльність, пов’язану із наступними процесами:
переробка відходів до стадії утилізації; використання вторинної
сировини для подальшого виробництва; застосування пакувальних
матеріалів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу, а
також повторне використання тощо [3, С. 5-7].
Отже, за результатами проведеного дослідження можна
зазначити, що сьогодні Україна має проблеми із енергозалежністю,
системою утилізації відходів і самим виробництвом, проте держава
активно стимулює розвиток зеленого підприємництва шляхом
введенням екологічних податків. Ця податкова система в частині
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податків за використання природних ресурсів та забруднення
навколишнього природного середовища має прогресивний характер і
спрямована на зменшення використання ресурсів та утворення
відходів.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
З-поміж усіх проблем вітчизняної економіки особливо актуальною
є проблема енергозбереження. Станом на 2014 рік енергоємність ВВП
України
у 2,05
рази перевищує середньосвітовий рівень
(0,32 кг у.п./дол. та 0,156 кг у.п./дол. відповідно) і в 3 рази перевищує
даний показник порівняно з країнами Європи [1]. Проблема
загострюється на фоні
залежності економіки від
імпорту
енергоресурсів. Як наслідок – загроза національній енергетичній
безпеці, неконкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств,
низький рівень рентабельності. Одним із шляхів виходу економіки з
енергетичної кризи є заміна традиційних енергоносіїв на альтернативні
види палива. Ключову роль в реформуванні енергетичного сектору
України відіграє держава.
Незважаючи на численні дослідження в даній сфері, замало
уваги науковцями приділено проблемі аналізу та оптимізації сучасної
політики у сфері енергозбереження. Тому метою даної роботи є
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дослідження основних тенденцій розвитку державної політики щодо
альтернативних видів палива та розробка практичних рекомендацій.
За останні роки дещо покращилась державна політика щодо
стимулювання використання альтернативних видів палива. Зокрема,
розроблено та прийнято велику кількість державних стандартів за
різними напрямами (енергозбереження, нормування витрат і втрат,
енергетичного
маркування,
енергоаудиту,
енергоменеджменту,
вторинних енергоресурсів тощо), внесено зміни у податкову політику,
реалізується ряд програм.
Слід зазначити, що Енергетичною стратегією України на період
до 2030 року [2] передбачається збільшення частки відновлюваних
джерел енергії у загальному балансі встановлених потужностей до
рівня близько 20 відсотків до 2020 року.
Протягом 2015-2016 років планується розробити технічні вимоги
до виробництва та використання біопалива і біорідин зі скороченням
обсягів викидів парникових газів. А до 30 грудня 2017 року
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг повинні надати інформацію про
розвиток наявної інфраструктури газової мережі для полегшення
заповнення її газом, отриманим із відновлюваних джерел (табл. 1).
Таблиця 1.
Фактичні і прогнозні показники розвитку використання альтернативних
видів енергії за основними напрямами освоєння за 2005-2030 рр.
(млн. т у. п./рік)
Відновлювальні джерела
енергії

2005

2010

2020

2030

Біоенергетика

1,300

2,700

6,300

9,200

Сонячна енергетика

0,003

0,320

0,284

1,100

Мала гідроенергетика

0,120

0,520

0,850

1,130

Геотермальна енергетика

0,020

0,080

0,190

0,700

Вітроенергетика

0,018

0,210

0,530

0,700

Енергія довкілля

0,200

0,300

3,900

22,700

Разом

1,661

3,842

12,054

35,530

241

Нажаль, незважаючи на розробку численних планів та стратегій,
реальних реформ та змін відбувається замало. Як наслідок –
альтернативна енергетика розвивається повільно, а вітчизняна
економіка залишається залежною від імпорту російського газу, нафти
та вугілля.
На нашу думку, пріоритетними напрямками вдосконалення
політики держави щодо стимулювання альтернативної енергетики є:
розробка програм з конкретизацією сценаріїв розвитку, активізація
інвестиційної та інноваційної діяльності, підтримка малого бізнесу,
подальша оптимізація податкової політики, популяризація заходів
енергозбереження серед населення.
Використані джерела:
1.Офіційний сайт Global Energy Statistical Yearbook 2015. [Електронний
ресурс]. − Режим доступу : http://yearbook.enerdata.net.
2.Енергетична стратегія України на період до 2030 року. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/signal.
3.Бобров Є.А. Енергетична безпека держави // Наукові праці науководослідного фінансового інституту. − К. : ВНЗ «КРОК», 2013. – 306 с.
4.Положення про Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk.
5.Нова енергетична стратегія України до 2020 року: безпека,
енергоефективність, конкуренція // Центр Розумкова. Фахова
дискусія. − К.,2015. – 84 с.
Фесай М.О.,
студентка,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Тривала незбалансована масштабна господарська діяльність, а
також зростання тиску підприємств на довкілля призвели до
зменшення обсягів і погіршення якості обмежених природних ресурсів,
зростання їх вартості. В умовах збільшення впливу екологічної
складової на економічну ефективність діяльності підприємства
посилюється необхідність розвитку бухгалтерського обліку, який б
давав змогу адекватно відображати екологічну діяльність компаній.
Для вирішення такої проблеми доцільно запроваджувати на
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підприємствах систему екологічно орієнтованого обліку, продуктом
якого є інформація про взаємодію підприємства із довкіллям.
Теоретичні
засади
екологічного
обліку
досліджували
В.Д. Базилевич,
Ф.Ф. Бутинець,
Г.І. Купалова,
В.Г. Швець,
Е.В. Кирсанова,
М.Г. Чумаченко,
С.О. Левицька,
Р.П. Лізогуб,
В.О. Лук’янихін, а також А. Гофман, Р. Адамс, І.В. Бешулі, Е. Бужим,
М. Стемпіен, Н. Еліас, Я. Соколов та Д. Хенсен. Проте на сьогодні
існує багато невирішених проблем обліку екологічних аспектів
підприємства з урахуванням сучасних інформаційних потреб
менеджменту.
Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення,
виміру, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, обробки
і підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в
галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім
користувачам для прийняття оптимальних рішень [1].
Важливо те, що бухгалтерський облік екологічної діяльності є не
лише підсистемою системи бухгалтерського обліку, а й інформаційною
основою для проведення екологічного аудиту, страхування й
оцінювання інвестиційних проектів. Система екологічного обліку будьякого підприємства включає в себе такі складові, як облікова політика,
облік екологічних зобов’язань, витрат та доходів, екологічна звітність
[2].
Варто зазначити, що нині існує низка перешкод, які ускладнюють
організацію і ведення екологічного обліку на підприємстві, а саме:
відсутність методичних рекомендацій, положень, стандартів
щодо організації екологічного обліку на підприємстві;
невідповідність вітчизняного законодавства міжнародним
стандартам щодо екологічного обліку;
складність оцінки негативного впливу господарської діяльності
на довкілля;
складність відокремлення екологічних витрат від інших витрат
діяльності підприємств.
Для вирішення вказаних вище проблем необхідно:
законодавчо визначити методичні засади обліку екологічних
активів, зобов’язань, доходів і витрат шляхом затвердження
відповідних методик. Це сприятиме удосконаленню обліковоаналітичного забезпечення системи екологічного управління;
запровадити аналітичні та синтетичні рахунки обліку екологічних
зобов’язань і активів, що дозволить контролювати плановий кошторис
витрат і узагальнити суму екологічних доходів і витрат з подальшим
відображенням їх у звітності [3];
нормативне впровадження інтегрованої звітності, яка б містила
більш
докладнішу
екологічну
інформацію
у
нерозривному
взаємозв’язку з економічними показниками діяльності підприємств
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(установ, організацій) [4]. Це формуватиме інформаційну базу для
інвесторів, постачальників, державних органів влади та інших
зацікавлених осіб.
Таким чином, важливим напрямом удосконалення системи
вітчизняного бухгалтерського обліку є впровадження нормативноправових основ і методів екологічного обліку з урахуванням норм
міжнародних стандартів фінансової звітності, а також актуальних
потреб інформаційно-аналітичного забезпечення бізнесу, суспільства і
органів державного регулювання.
Використані джерела:
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах реалізації концепції сталого розвитку посилюється
актуальність екологічного обліку. Проте, донині відсутні єдині підходи
щодо тлумачення його обліково-економічної сутності.
Так Т.А. Кірсанова вважає, що екологічний облік – це система
виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення,
зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про
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діяльність підприємства в галузі природокористування з метою
передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття
оптимальних рішень [1].
О.В. Ільїчова розглядає екологічний облік як систему, яка може
використовуватися для виявлення, організації, регулювання і подання
даних та інформації про стан навколишнього середовища в
натуральних і вартісних показниках [2].
Є.О. Супрунова трактує екологічний облік як один з
інформаційних методів і одночасно функцію екологічного управління,
що зазвичай асоціюється з урахуванням природних ресурсів, який, у
свою чергу, визначається як збір та аналітичне підсумовування
відомостей про кількість та якість наявних природних ресурсів з метою
організації їх раціонального використання, планування господарської
та природоохоронної діяльності, прогнозування тенденцій розвитку
галузей природокористування та змін навколишнього середовища в
поточний період і в перспективі [3].
О.С. Кожухова вважає, що екологічний облік є самостійним
напрямком бухгалтерського обліку та його широке впровадження
дозволить на рівні підприємств-природокористувачів активізувати
практичну природоохоронну діяльність і здійснити інформаційний
супровід екологічного контролінгу [4].
Л. Пелиньо називає низку перешкод впровадженню екологічного
обліку на вітчизняних підприємствах, а саме:
надмірна складність виділення витрат на природоохоронні
заходи із загальних витрат;
оскільки інвестори уважно стежать за величиною прибутку,
виходячи з однієї акції, підприємства відкладають вживання заходів,
які могли б призвести до зменшення прибутку;
відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання
інформації про природоохоронну діяльність і організацію екологічного
обліку на підприємствах.
Додатково можна назвати й інші причини, зокрема:
недосконала нормативно-правова база з питань обліку та
звітності;
архаїчність
та
обмеженість
методики
традиційного
(стандартизованого) обліку;
консерватизм менеджменту та обліково-аналітичної служби
підприємства, відсутність у них мотивації збільшувати витрати на
природоохоронні заходи та організовувати їх облік [5].
Узагальнюючи вище зазначене, вважаємо, що екологічний
облік – це система виявлення, оцінки і розподілу екологічних витрат і
доходів, пов’язаних із діяльністю у сфері охорони довкілля, яка
передбачає оцінку та аналіз впливу навколишнього середовища на
господарську діяльність організації, наприклад, рівень екологічних
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витрат тощо, а також вплив організації на навколишнє середовище
(рівень шкоди, яку завдало підприємство навколишньому середовищу
у процесі своєї діяльності) і складання відповідної звітності.
Застосування такого визначення сприятиме удосконаленню
теоретико-організаційних підходів у вітчизняному бухгалтерському
обліку.
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студентка,
Київський національний університет
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Актуальним питанням розвитку сучасного світу є негативний
вплив виробничої діяльності суспільства на стан навколишнього
середовища. Саме масштабність екологічних проблем змусили уряди
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багатьох країн об’єднатися та звернути свою увагу на вирішення
питань щодо пошуку методів еколого-економічного управління в
системі сталого розвитку суспільства.
Т.А. Кирсанова розглядає екологічний облік як систему
виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення,
зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про
діяльність підприємства в галузі природокористування з метою
передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття
оптимальних рішень[5].
В останні роки необхідність вирішення саме екологічних питань в
економіці будь-якої країни світу призвела до виникнення окремої
наукової галузі – екологічна економіка. Західний світ об’єднав усі
розробки, які досліджують питання взаємодії підприємства з
навколишнім середовищем в один науковий напрям під назвою
Environmental Accounting.
Агенція
США
з
охорони
навколишнього
середовища
(Environmental Protection Agency – EPA) розглядає екологічний облік на
рівні підприємства з точки зору фінансового й управлінського обліку.
Італійський Фонд ЕНІ імені Енріко Маттеї (Fondazione EniEnrico
Mattei – FЕЕМ) розробив методику інтегрованого екологічного обліку,
яка включає в себе екологічну політику підприємства, систему
екологічного менеджменту та здатна накопичувати та обробляти дані,
отримані в процесі аудиту і моніторингу діяльності підприємства та
робить можливим визначення цілей поточного оперативного
управління компанії.
У Швеції була розроблена та апробована нова система
бухгалтерського обліку, в основі якої лежать концепції та стратегії
сталого розвитку. Згідно цих концепцій показники, які характеризують
результативність роботи, дуже просто пов’язуються з екологічною
ефективністю, економічністю та прибутковою діяльністю підприємства
Різке збільшення масштабів господарської діяльності суспільства
в сучасних економічних умовах призвело до посилення тиску
підприємств на довкілля. Саме через неконтрольоване виснаження
обмежених природних ресурсів та руйнуючий вплив викидів
підприємств на сьогоднішній день існує гостра необхідність створення
таких моделей бухгалтерського обліку, які б давали змогу адекватно
відображали екологічну, господарську та фінансову діяльність
компаній. А для втілення усіх цих вимог у реальне життя необхідно
розширити межі традиційного бухгалтерського обліку у напрямку
доповнення розділами щодо екологічної діяльності підприємств. Що ж
до впровадження системи екологічного обліку на території нашої
країни, то саме законодавче закріплення обов’язковості його ведення
на вітчизняних підприємствах сприятиме не лише більшій довірі
іноземних колег до нашої держави, а й даватиме змогу одержувати
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реальні прибутки при одночасному гармонійному ставленні до
довкілля. Виділення окремих екологічних рахунків дасть змогу
контролювати плановий кошторис витрат і акумулювати дані про
загальну суму екологічних доходів і витрат з подальшим
відображенням її в звітності та сприятиме більш адекватному
розподілу між видами продукції.
Україна, в свою чергу, для того щоб зайняти гідне місце у
світовому товаристві має впроваджувати норми і правила, пов’язані з
охороною навколишнього середовища. Одним із елементів,
необхідних для досягнення поставленої мети, є обов’язкове
впровадження екологічного обліку.
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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ФОРМУВАННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Використання природних ресурсів є одним із показників рівня
конкурентоспроможності підприємства. Тому від впровадження
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«зелених» технологій, та технологій, що сприяють заощадженню
природних ресурсів, залежить рівень конкурентоспроможності
підприємства. На природне середовище підприємство здійснює як
позитивний, так і негативний вплив [1]. З одного боку, промисловість
забезпечує рух матеріальних потоків і комфортабельні умови
життєдіяльності людей, а з іншого боку – деградування екологічних
систем, що в результаті може привести до погіршення функціонування
екологічних систем.
Сучасна система управління природокористуванням повністю не
узгоджує економічні та екологічні інтереси підприємств. На
сьогоднішній день погіршується стан навколишнього природного
середовища, через нераціональне використання природних ресурсів,
тому екологічні цілі суспільства повинні реалізуватися через
підприємницьку діяльність. Сьогодні на більшості підприємств існують
невикористані технологічні, технічні і організаційні можливості, які
можуть бути враховані при формуванні нового підходу екологічного
управління,
що
засновується
на
запобіганні
забрудненню
навколишнього середовища. Проблеми розвитку екологічної діяльності
на підприємстві вивчаються як зарубіжними, так і вітчизняними
ученими але ці дослідження в основному, присвячені технічному
вирішенню природоохоронних питань і економічній оцінці зазначених
процесів. Але сучасність вимагає використання комплексних підходів
до вирішення проблем цієї сфери. У зв’язку з цим важливою є наукова
розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо
екологічного менеджменту підприємств. У зв'язку з цим виникає
необхідність у дослідженні екологічної діяльності і можливостей
підприємств, щодо розробки і впровадження інструментів й
організаційного механізму екологічного менеджменту [2].
Отже, головними конкурентними перевагами підприємства при
використанні екологічного менеджменту є те, що:
підприємство розробляє життєвий цикл виробу з урахуванням
екологічних вимог, на кожному етапі якого, реалізуються функції
екологічного менеджменту, щодо забезпечення та гарантування якості
та безпеки продукції, що в свою чергу забезпечує підприємству кредит
довіри у відносинах із споживачами;
завдяки налагодженню екологічно безпечних виробничих
процесів та попередженню негативної антропогенної дії на навколишнє
природне середовище в процесі виробництва, формується висока
соціальна відповідальність компанії, яка є однією із рушійних сил
гарної репутації підприємства;
зростання доходу підприємства, за рахунок продажу екологічних
товарів, які є дорожчими, а також створення принципово нової
продукції;
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досягнення
еколого-економічного
відношення,
тобто
максимальний випуск продукції при найменших збитках для
навколишнього природного середовища, що в свою чергу збільшує
прибуток і зберігає репутацію соціально відповідального підприємства.
Отже, екологічний менеджмент спрямований на мінімізацію
витрат і зміцнення конкурентних позицій підприємства. Таким чином, в
екологічному менеджменті основні цілі та критерії їх досягнення
пов’язані з процесами постійного поліпшення й удосконалювання
економічної і екологічної діяльності підприємства. Імітація і
фальсифікація результатів такої діяльності практично неможлива,
тому що підприємство зацікавлене саме у досягненні результатів, а
результати, у свою чергу, створюють необхідну основу для оцінки
екологічного добробуту підприємств [3]. Екологічний менеджмент
спрямований на забезпечення економічної ефективності від
здійснення екологічної діяльності, та забезпечення державних норм
екологічної безпеки підприємств. Основна різниця і перевага
екологічного менеджменту в порівнянні з формальним екологічним
управлінням, що існує сьогодні, полягає в досягненні одночасно і
економічних, і екологічних результатів діяльності підприємства, та
забезпеченості його екологічної безпеки.
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ЕКОЛОГІЧНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства розробка і
застосування таких методів ведення господарства, які враховували б
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природні рівноваги в бік мінімальних шкідливих впливів або приводили
б до поліпшення природного потенціалу, вимагає від господарюючих
суб'єктів оцінки впливу на навколишнє середовище та проведення
природоохоронних заходів. Головним інструментом, покликаним
вирішувати цю задачу на рівні підприємства є бухгалтерський
екологічний облік або облік в природокористуванні [1].
Дуже важливими є якісні характеристики екологічної інформації,
що міститься у фінансових звітах, які подаються зовнішнім
користувачам. Варто використати у якості основних характеристик
інформації в екологічних звітах ті якісні характеристики, які визначено
Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для
фінансових звітів. Концептуальна основа складання і подання
фінансових звітів містить чотири характеристики: зрозумілість,
доречність, достовірність і порівнянність. Екологічна інформація у
фінансових звітах повинна бути зрозумілою для користувачів за умови,
що вони володіють певними знаннями про методи оцінювання
довкілля і промисловість [2].
Екологічні аспекти діяльності підприємства повинні бути розкриті,
а інформація повинна бути добре пояснена або представлена
відповідно до практики подання такої інформації відомими фірмами.
Для більшої зрозумілості вона складається, як правило, з двох частин:
вербальної (словесного опису) та кількісної інформації у вигляді
графіків, таблиць, діаграм тощо. Екологічна інформація повинна бути
релевантною для користувачів екологічних звітів. Вона має сприяти
прийняттю екологічно орієнтованих рішень на підставі оцінювання
минулих, поточних або майбутніх подій або підтверджувати чи
виправляти минулі оцінки. Це означає, що ступінь передбачення в
екологічних звітах збільшується при розкритті незвичайних,
неординарних впливів на довкілля. Для екологічних даних
достовірність означає, що вони мають відповідну якість і екологічний
вплив буде оцінено правильно. Достовірне подання означає також, що
екологічні впливи обраховуються та подаються відповідно до
екологічної реальності, а не відображають тільки визначені законом
вимоги. Інформація та методи екологічного звітування повинні бути
нейтральними [3].
Користувачі повинні мати змогу порівнювати екологічні звіти
підприємства в часі для визначення тенденцій екологічного стану й
екологічного подання. Більш того, користувачі повинні мати змогу
порівнювати екологічні звіти різних підприємств з метою оцінювання
позицій та змін у них за один і той же період. Важливою передумовою
забезпечення якісної характеристики порівнянності є надання
користувачам інформації про екологічну політику, якою керуються
підприємства при складанні звітів про сталість розвитку, будь-яких змін
у цій політиці та їх впливу. Наведені вище характеристики є головними
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атрибутами, які роблять інформацію корисною для користувачів
екологічних звітів [4].
Різке збільшення масштабів господарської діяльності суспільства
в сучасних економічних умовах призвело до посилення тиску
підприємств на довкілля. Саме через неконтрольоване виснаження
обмежених природних ресурсів та руйнуючий вплив викидів
підприємств існує гостра необхідність створення таких моделей
бухгалтерського обліку, які б давали змогу адекватно відображали
екологічну, господарську та фінансову діяльність компаній. Для
втілення усіх цих вимог у реальне життя необхідно розширити межі
традиційного бухгалтерського обліку у напрямі доповнення розділами
щодо екологічної діяльності підприємств. Що ж до впровадження
системи екологічного обліку на території нашої країни, то саме
законодавче закріплення обов’язковості його ведення на вітчизняних
підприємствах сприятиме не лише більшій довірі іноземних колег до
нашої держави, а й даватиме змогу одержувати реальні прибутки при
одночасному гармонійному ставленні до довкілля. Виділення окремих
екологічних рахунків дасть змогу контролювати плановий кошторис
витрат і акумулювати дані про загальну суму екологічних доходів і
витрат з подальшим відображенням її в звітності та більш адекватного
розподілу між видами продукції [5].
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ І НАПРЯМИ
УДОСКОНАЛЕННЯ
Екологічний стан навколишнього природного середовища
погіршується швидкими темпами, що істотно впливає на якість життя
населення, лімітує можливості економічного і соціального розвитку
крупних промислових регіонів і міст. Незбалансований і деструктивний
характер природокористування постійно породжує нові та більш
гостріші екологічні проблеми, що свідчить про кризовий стан нинішньої
державної політики природокористування. За оцінками вчених,
негативний вплив екологічного фактору на стан здоров’я населення
оцінюється на рівні 10-30 %, у тому числі за онкологічними
захворюваннями – близько 50 % [1].
В таких умовах особливої актуальності набуває удосконалення
інструментів екологічного управління, а саме екологічного аудиту.
Теоретичні
та
практичні
аспекти
екологічного
аудиту
досліджували вітчизняні та зарубіжні учені, зокрема: В.Д. Базилевич,
О.Ю. Дроздова,
Н.І. Дорош,
Г.І. Купалова,
В.Д. Крутякова,
Л.М. Максимова, О.Л. Михайлюк, В.Г. Швець. Незважаючи на вагомі
наукові результати, теоретико-методологічні засади екологічного
аудиту і надалі потребують глибокого дослідження і удосконалення.
На сьогоднішній день Україна перебуває у фазі впровадження
екологічного аудиту. Українські підприємства, які мають вихід на
міжнародні ринки, повинні проводити міжнародну погоджену
процедуру екологічного аудиту та отримувати відповідний сертифікат з
екологічної безпеки виробництва і продукції. У сучасних умовах
екологічний аудит як для державного так і для корпоративного сектору
є не дуже розповсюдженою практикою [2].
Серед головних перешкод для розвитку екологічного аудиту в
Україні можна виділити такі:
1.Недосконалість нормативно-правової бази.
2.Складність адаптації зарубіжних моделей аудиту до реалій
національної економіки.
3.Неусвідомлення керівництвом підприємства позитивного
ефекту, завдяки використанню системи екологічного менеджменту та
аудиту.
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У сучасних умовах можемо виділити основні чинники
ефективного впровадження практики ведення екологічного аудиту, які
полягають у наступному:
1.Зацікавленість керівництва і персоналу підприємства – план
аудиту повинен розроблятися за участю більшості керівного складу
персоналу (від менеджерів нижчого рівня до вищого керівництва).
2.Кваліфікація аудиторів – частина аудиторів повинна
вибиратися серед персоналу самого підприємства, а частина –
запрошуватися як зовнішні консультанти для проведення об'єктивного
екологічного аудиту.
3.Застосування екологічного аудиту як базового елемента
системи функціонування підприємства.
Екологічна ситуація в Україні може бути стабілізована й
покращена головним чином шляхом зміни орієнтації соціальноекономічного розвитку держави, формування сучасних цінностей і
моральних пріоритетів, перегляду структури потреб, цілей, пріоритетів
суспільства. Все це вимагає проведення комплексу системних
політичних,
законодавчих,
соціально-економічних,
контрольних
заходів, основним серед яких повинен стати екологічний аудит.
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