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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значний науково-технічний потенціал люд-

ства розширює можливості економічного роз-
витку та супроводжується негативним впливом
на навколишнє природне середовище. Антро-
погенна діяльність змінює природний перебіг
процесів у довкіллі, що ставить під загрозу здо-
ров'я і життя людини. Екологічна проблема
охопила весь світ і стала однією з глобальних
криз. Досягнення компромісу між економічни-
ми та екологічними потребами суспільства є
одним із факторів задоволення людства обме-
женими природними ресурсами. Економічна
наука не приділяє належної уваги екологічним
аспектам господарювання — навколишнє при-
родне середовище сприймається виключно як
джерело ресурсів для господарської діяль-
ності.

У процесі оцінювання меж впливу людства
на навколишнє природне середовище ключо-
ва роль відводиться інформуванню. Бухгал-
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терський облік є системою формування дос-
товірної, релевантної, повної інформаційної
бази, на підставі якої здійснюється процес
управління як окремим суб'єктом господарю-
вання, так і економікою на рівні держави.
Діюча система бухгалтерського обліку не за-
безпечує достатнього системного відобра-
ження впливу суб'єктів господарювання на
довкілля.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Велике значення і науково-практичну роль
відіграють дослідження проблем співвідношен-
ня економіки та екології, екологічної безпеки,
обліку, аналізу й аудиту екологічної діяльності,
а також впливу антропогенної діяльності на
довкілля, яким присвятили праці Вороновсь-
ка О.В. [1], Гангал Л.С. [2], Жук В.М. [3], Заму-
ла І.В. [4], Ільїчова О.В. [5], Кирсанова Т.А. [6],
Лень В.С. [8], Сахно Л.А. [13] та інші.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження передумов ви-

никнення та основ бухгалтерського обліку еко-
логічної діяльності підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування бухгалтерського обліку еколо-
гічної діяльності відбувалося природним шля-
хом під дією усвідомлення суспільством гло-
бальної екологічної загрози за такими етапа-
ми: 1) у традиційному суспільстві не було по-
треби в обліку екологічних факторів у зв'язку
з їх достатнім обсягом; 2) у перехідному
суспільстві, у зв'язку з використанням природ-
них ресурсів як засобів і предметів праці, ви-
никла потреба в їх обліку, актуалізувалася про-
блема оцінки природних ресурсів; 3) у постінду-
стріальному суспільстві гостро постали еко-
логічні питання, в європейських країнах поча-
лася розробка вихідних положень бухгалтерсь-
кого обліку екологічної діяльності; 4) в інфор-
маційному суспільстві відбулося формування
системи бухгалтерського обліку з відображен-
ням екологічної діяльності суб'єктів господа-
рювання (табл. 1).

Синтезуючи напрями періодизації розвит-
ку людства, можна прослідкувати наближення
суспільства до усвідомлення необхідності фор-
мування економічної думки з урахуванням еко-
логічних факторів.

Для найбільш раннього (традиційного) су-
спільства особливість взаємозв'язку людини з
природою проявлялась в тому, що людина лише

користувалася природними ре-
сурсами, не виробляючи мате-
ріальних благ. На цьому етапі
домінувало питання забезпе-
чення продуктами харчування
з віддаленістю від проблем
природоексплуатації, адже
загроза обмеженості ресурсів
не вбачалася.

У період перехідного су-
спільства, коли людина почала
використовувати природні ре-
сурси як засоби і предмети
праці, з'явилась необхідність у
їх економічній інтерпретації.
На цьому етапі виникло проти-
стояння між двома основними
підходами до оцінки економі-
чної вартості природних благ:
трудовою теорією вартості
(класична політична еконо-
мія — А. Сміт, Д. Рікардо) і те-

орією граничної корисності, або маржиналі-
стською (австрійська школа — К. Менгер, Е.
Бем-Баверк, Ф. Візер): теорія граничної корис-
ності дозволяє розглядати обмін рідкісними
благами незалежно від того, чи є вони продук-
том праці чи ні; трудова теорія розглядає обмін
саме продуктів праці як товарів [4, с. 54].

На етапі перехідного суспільства про-
слідковується бездефіцитність природних благ
і відповідно їх нульова мінова вартість. Це, в
свою чергу, виключило потребу в обліку при-
родних ресурсів, а тим більше у врахуванні його
екологічних аспектів.

Політика індустріалізації 1926—41 рр. при-
звела до значного зростання кількості підпри-
ємств важкої промисловості (з 54,4 % у 1928 р.
до 70,7 % у 1932 р.), що збільшило навантажен-
ня на навколишнє природне середовище [4, с.
54].

Під дією процесів глобалізації, що розвива-
лися на початку 80-х рр. ХХ ст., світова гро-
мадськість відчула необхідність розпочати ро-
боту над основними положеннями бухгал-
терського обліку екологічної діяльності. Тому
створено Міжурядову робочу групу експертів
з міжнародних стандартів обліку та звітності,
яка у 1989 р. розпочала роботу над зазначеним
питанням. Дослідження показали, що деякі
підприємства систематично включають розгор-
нуту інформацію щодо витрат на природоохо-
ронні заходи у фінансові звіти. Але стандарти-
зованих вимог щодо такої інформації встанов-
лено не було. У 1991 р. Міжурядовою робочою
групою експертів розроблено перші рекомен-

Таблиця 1. Характеристика епох розвитку суспільства в
розрізі його екологічної орієнтації

Джерело: [4, с. 53].

Епоха 
Соціальна характеристика 

епохи 
Наявність обліку 

екологічної діяльності 
1 2 3 

1. Традиційне 
суспільство 

Охорона природи та середовища проживання 
ігнорується, тенденція до максимального 
демографічного росту, який обмежено дефіцитом 
їжі та хворобами. 
Домінанта прогодування 

Відсутність обліку 
будь-яких екологічних 
факторів діяльності 

2. Перехідне 
суспільство 

Декларується охорона природи і середовища 
проживання, але здійснюється частково. 
Максимальне демографічне зростання, яке 
підтримується соціально-економічними 
механізмами та медициною. 
Домінанта економіки 

Виникнення обліку 
природних ресурсів та, 
відповідно, проблем 
щодо їх оцінки 

3. Постіндуст- 
ріальне 
суспільство 

Охорона природи і середовища проживання з 
технологічними та економічними обмеженнями. 
Стимулювання демографічного зростання 
декларується, але не здійснюється (в розвинутих 
країнах здійснюється автоматично). 
Домінанта економіки з екологічними обмеженнями 

Розробка основних 
положень обліку 
екологічної діяльності 

4. Інформаційне 
суспільство 

Пріоритет охорони природи і середовища 
проживання. Демографічні процеси підпорядковані 
меті підвищення якості життя людини. Домінанта 
виживання 

Формування системи 
бухгалтерського обліку 
екологічної діяльності 
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дації для бухгалтерів з розкриття інформації
про вплив господарської діяльності підприєм-
ства на навколишнє природне середовище, а у
1998 р. всезагальної директиви для органів, які
займаються встановленням стандартів з відоб-
раження екологічної діяльності в бухгалтерсь-
кому обліку [15, с. 5].

На цьому етапі розвитку суспільства виник-
ла необхідність справедливого (економічно ви-
міряного та обліково підтвердженого) перероз-
поділу природних ресурсів і контролю за їх
використанням. Адже зростання дефіциту важ-
ковідновних і невідновних у процесі праці при-
родних ресурсів, все більше спонукають до пе-
реосмислення традиційних підходів до їх вико-
ристання. Таким чином з'явилися нові об'єкти
бухгалтерського обліку.

У часи формування інформаційного су-
спільства гостро постало екологічне питання у
зв'язку з наростанням глобальної екологічної
кризи. Тому і бухгалтерський облік не залишив-
ся осторонь цих проблем. Як зазначає Л.І. Мак-
симів, "...наступальна екологічна політика як
складова системи екологічно спрямованого
обліку та аудиту може забезпечити підприєм-
ствам цілу низку переваг, насамперед економі-
чних, зокрема: зниження витрат і ризиків, зро-
стання конкурентоспроможності тощо" [10, с.
19]. Організація на кожному підприємстві на-
лежної системи бухгалтерського обліку з ура-
хуванням екологічних складових і контроль
громадськості через оприлюднення показників
екологічної діяльності у фінансовій звітності
допоможе уникнути забруднення та знищення
навколишнього природного середовища.

Запит на інформацію, пов'язану з екологіч-
ною діяльністю, на думку Замули І.В., може
бути зумовлений різними причинами:

— причини-умови (кризи, катаст-
рофи тощо);

— економічні причини (нестача
ресурсів, кризи тощо);

— ринкові причини (попит на еко-
логічно чисту продукцію);

— розвиток людської свідомості
(відчуття причетності до загального
еволюційного процесу, відчуття
цілісності з природою) [4, с. 60].

Перші два види причин впливають
на власника капіталу, змушуючи його
враховувати зовнішні (природні) умо-
ви функціонування підприємства че-
рез що породжується об'єктивна не-
обхідність у екологічній інформації,
яку може забезпечити система бух-
галтерського обліку.

Основними передумовами ведення бухгал-
терського обліку екологічної діяльності є: 1)
операції, пов'язані із взаємодією з навколишнім
природним середовищем, а також їх вплив на
фінансові результати, повинні бути відобра-
жені в системі бухгалтерського обліку; 2) кре-
дитори та інвестори потребують інформації
про екологічну діяльність підприємства для
прийняття рішень щодо побудови партнерських
відносин; 3) отримання конкурентних переваг
за умови виробництва екологічно чистої про-
дукції; 4) бухгалтерський облік екологічної
діяльності є засобом досягнення стійкого роз-
витку економіки

Причини необхідності ведення бухгалтерсь-
кого обліку екологічної діяльності на мікро-
рівні наведено на рисунку 1.

Певні проблеми розвитку бухгалтерського
обліку екологічної діяльності пов'язані з фор-
муванням термінологічного апарату і особли-
востями трактування різними групами корис-
тувачів нових понять. Сьогодні немає однознач-
ного визначення бухгалтерського обліку еко-
логічної діяльності.

У літературних джерелах облік екологічної
діяльності автори називають по-різному. Вияв-
лено такі назви: екологічний облік, облік при-
родоохоронної діяльності, облік охорони на-
вколишнього середовища, соціальний облік
тощо. У зв'язку з цим, виникають непорозу-
міння у науковій і практичній сферах. На нашу
думку, найближчим по змісту до поняття "облік
екологічної діяльності" є термін "екологічний
облік". Саме тому вважаємо за доцільне роз-
крити зміст поняття "екологічний облік" та
особливості його ведення.

Велика кількість екологічних проблем вима-
гає спрямування екологічної політики і діяль-

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

операції, пов’язані з екологічною діяльністю суб’єкта господарювання, а 
також їх вплив на фінансові результати, повинні бути відображені в 
бухгалтерському обліку 

кредиторам та інвесторам необхідно володіти інформацією про екологічну 
діяльність підприємства для прийняття рішень щодо побудови з ним відносин 

підприємства можуть мати переваги у конкурентній боротьбі за покупців, 
якщо зможуть довести, що їх товари та послуги кращі з екологічної точки 
зору, це сприятиме збільшенню доходів підприємства 

бухгалтерський облік екологічної діяльності є засобом досягнення стійкого 
розвитку 

Рис. 1. Встановлені причини необхідності ведення
бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб'єкта

господарювання
Джерело: [4, с. 60].
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ності підприємств на їх усунення і
спонукає до пошуку дієвих інстру-
ментів. Одним із таких інструментів
є бухгалтерський облік екологічної
діяльності підприємства, оскільки
необхідно виміряти та відобразити
в обліку негативний вплив людини
на довкілля. В бухгалтерському
обліку фіксуються господарські
операції підприємства, що здійсню-
ються з використанням природних
ресурсів або призводять до еколо-
гічних наслідків.

На думку В. Жука, успішні ре-
зультати екологічної діяльності
підприємств АПК залежать від без-
перервності прийняття зважених і
послідовних рішень його керів-
ників, кожне з яких грунтується на
існуючій інформаційній базі і в
підсумку зумовлює кращий або
гірший вплив на навколишнє при-
родне середовище. Позитивним
чинником у цьому є входження
екологічної діяльності в систему
бухгалтерського обліку і контролю
[3, с. 18].

У науковій літературі для
характеристики процесу накопи-
чення інформації про навколишнє
середовище використовуються
поняття "екологічний облік",
"екологічний облік на підпри-
ємстві", "бухгалтерський еколог-
ічний облік".

Визначення понять, які
розкривають зміст поняття
"екологічний облік" у різних
джерелах наведено в таблиці
2.

Під "екологічним облі-
ком" як еколого-економічною
категорією слід розуміти про-
цес розпізнавання, оцінюван-
ня і передачі екологічної ін-
формації, що дає можливість
користувачам такої інформа-
ції компетентно приймати
рішення і формувати суджен-
ня. Ця категорія охоплює
формування облікової (бух-
галтерської) та необлікової
інформації про стан, динамі-
ку зовнішнього природного
середовища та вплив на нього
природних факторів та всієї

Джерело Визначення 

Ільїчова О.В. [5] 

Екологічний облік – це система, яка може використовуватися 
для виявлення, організації, регулювання та подання даних і 
інформації про стан навколишнього середовища в натуральних 
і вартісних показниках 

Кірсанова Т.О., 
Кірсанова Є.В., 
Лук’янихін В.О. [6] 

Екологічний облік на підприємстві – система виявлення, 
виміру, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, 
обробки й підготовки релевантної інформації щодо діяльності 
підприємства у сфері природокористування і охорони 
навколишнього середовища з метою обгрунтування 
управлінських рішень 

Кожухова О. С. [7] 

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 

Лень В.С. 
 [8] 

Екологічний облік – процес розпізнавання, оцінки і передачі 
екологічної інформації, що дає можливість користувачам такої 
інформації компетентно приймати рішення і формувати 
судження 

Лізогуб Р. П. 
 [9] 

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 

Рубанова Н. М. [11] 

Бухгалтерський екологічний облік – це процес збору, реєстрації 
узагальнення і відображення в системі природоохоронних витрат, 
природних активів, екологічних фондів резервів і зобов’язань, а 
також результатів діяльності господарюючих суб’єктів з метою 
управління та визначення екологічного потенціалу підприємства 

Саннікова І.М. [12] 

Бухгалтерський екологічний облік – систематичний і 
документально оформлений процес одержання й обробки 
даних екологічного характеру з метою керування й 
дотримання законодавства 

Сахно Л. А. [13] 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, 
обробки і підготовки релевантної інформації про діяльність 
підприємства у сфері природокористування з метою передачі її 
внутрішнім і зовнішнім користувачам для ухвалення оптимальних 
рішень 

Таранічева О.В. [14] 
 

Екологічний облік – це система, яка повинна 
використовуватися для виявлення, організації, регулювання та 
подання даних і інформації про стан навколишнього 
середовища в натуральних і вартісних показниках 

Таблиця 2. Підходи науковців щодо розкриття змісту
поняття "екологічний облік"

Джерело: узагальнено автором.

Рис. 2. Актуальність впровадження екологічного обліку
в сільськогосподарських підприємствах України

Джерело: [2, с. 296].

Актуальність впровадження екологічного обліку  
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діяльності людини на глобальному, національ-
ному та регіональному рівнях [8, с. 228].

На думку Вороновської О.В., екологічний
облік — це процес збору, реєстрації, узагаль-
нення та відображення інформації про еко-
логічні та природоохоронні витрати, природ-
них активах та результатів діяльності господа-
рюючих суб'єктів з метою управління та ви-
значення сукупного потенціалу з урахуванням
екологічних факторів. Екологічний облік спря-
мований на використання даних виробничого
обліку, в якому відображається рух натураль-
но-речових потоків, і фінансового обліку як
носія інформації про рух фінансових потоків.
Інтеграція цих видів облікової інформації в
найбільшій мірі сформує екологічну інформа-
цію [1, с. 302].

Визначення у цих джере-
лах охоплюють інформацію,
що накопичується як у сис-
темі бухгалтерського облі-
ку, так і поза його межами і
мають значення на глобаль-
ному, національному та ре-
гіональному рівнях та збіга-
ються з вимогами Міжна-
родної федерації бухгал-
терів, яка пропонує "еколо-
гічний облік" розглядати на
рівнях: географічному й гео-
політичному — інформація
екологічного обліку зби-
рається для оцінювання ста-
ну окремих екосистем, кон-

кретних країн або всього світу; організації — у
контексті як управлінського, так і фінансово-
го обліку.

Словосполучення "екологічний облік на
підприємстві", на погляд Леня В.С., Колівеш-
ко О.М., не є досить логічно обгрунтованим. З
погляду бухгалтера ніякого для підприємства
окремого екологічного обліку як системи
немає. Можна лише говорити про госпо-
дарські операції, пов'язані з володінням, ви-
користанням, збереженням стану зовнішньо-
го природного середовища та попередженням
негативних природних явищ. А господарські
операції є сферою бухгалтерського обліку. З
цієї позиції для господарюючого суб'єкта в
системі бухгалтерського обліку можна виді-
лити підсистеми (топологічні ділянки) фінан-

сового та управлінський обліку еколо-
гічної діяльності [8, c. 227].

І.М. Саннікова розглядає "бухгалтер-
ський екологічний облік" як облік еколо-
гічних аспектів діяльності підприємства
(компонент системи управління навко-
лишнім середовищем підприємства), як
процес одержання й обробки даних еко-
логічного характеру з метою керування
й дотримання законодавства [12].

Значущість екологічного обліку зу-
мовлена економічними, екологічними та
соціальними викликами (рис. 2).

Лень В.С. та Колівешко В.М. пропо-
нують визначення бухгалтерського об-
ліку екологічної діяльності як підсисте-
ми бухгалтерського обліку, яка формує
та передає користувачам інформацію про
господарські операції, пов'язані з вико-
ристанням природного середовища та
впливом господарської діяльності на
його стан [8, с. 227].

Екологічний облік — процес розпізнавання, оцінки і передачі екологічної інформації, 
що дає можливість користувачам такої інформації компетентно приймати рішення і 

формувати судження 
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Облік стану навколишнього 
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використанням природного середовища 
та впливом господарської діяльності на 

його стан 

Рис. 3. Структура екологічного обліку

Джерело: [8, с. 228].

Таблиця 3. Взаємозв'язок функцій екологічного
обліку та задач обліково-аналітичної системи

в умовах екологічної кризи

Джерело: [1, с. 300].

Функції екологічного обліку Задачі обліково-аналітичної системи 
1. Організаційна робота, 
взаємодія внутрішніх 
інформаційних зв’язків 

Формування та пред’явлення достовірної та 
повної інформації про екологічну діяльність 
підприємства для всіх зацікавлених 
внутрішніх та зовнішніх користувачів 

2. Оцінка та виконання 
заходів щодо екологізації 
аграрного виробництва 

Формування інформації про виробництво 
екологічно чистої продукції (обсяг 
виробництва, структура виробленої 
продукції, собівартість продукції тощо) 

3. Планування та 
прогнозування 

Планування заходів щодо впровадження 
екологобезпечних технологій, 
прогнозування майбутніх показників 
екологічної діяльності підприємства 

4. Стимулювання Розмежування сфер відповідальності 
менеджерів та вироблення способів оцінок 
та заохочення ефективності роботи 
підрозділів 

5. Регулювання Запобігання негативних наслідків діяльності 
підприємства та виявлення внутрішніх 
резервів забезпечення екологічної стійкості 

6. Контроль Екологічна експертиза, екологічна оцінка, 
екологічна сертифікація, екологічний аудит, 
екологічний маркетинг, екологічна 
діагностика 
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У загальному плані структуру екологічно-
го обліку можна представити схемою, наведе-
ною на рис. 3.

Більш глибоке розуміння технології проце-
су обліково-аналітичного забезпечення перед-
бачає виділення основних його стадій.

Першій стадії обліково-аналітичного забез-
печення відповідає процес виявлення, вимірю-
вання, реєстрації та накопичення еколого-еко-
номічної інформації стосовно фактів госпо-
дарської діяльності, іншими словами, — фор-
мування масиву первинної облікової інформації.

Узагальнення такої інформації — форму-
вання внутрішньої та зовнішньої екологічної
звітності відбувається на другій стадії.

Таким чином, формуються первинні аналі-
тичні дані, які є вхідними для процесу аналітич-
ної обробки, йому відповідає третя стадія. Саме

третя стадія формує заходи щодо запобігання
екологічних ситуацій в аграрній сфері.

Регулююча функція екологічного обліку за-
безпечує екологічну рівновагу сільських тери-
торій, сприяє збереженню агроландшафтів, а
контрольна функція здійснюється з метою до-
сягнення ефективного використання і віднов-
лення природних ресурсів; охорони навколиш-
нього природного середовища та забезпечен-
ня екологічної безпеки (табл. 3).

Екологічна складова має місце і у внут-
рішніх чинниках забезпечення конкурентос-
проможності: формування системи екологі-
чного менеджменту як складової частини за-
гальної системи управління підприємством,
оптимізації виробничих процесів, зниження
екологічних ризиків і витрат, викликаних не-
раціональним використанням ресурсів. Взає-

Механізм адаптації організації обліково-аналітичного забезпечення до запитів 
управління конкурентоспроможністю 

Формування та пред’явлення достовірної та повної інформації 
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Позиціонування підприємства на ринку як 
виробника екологічно чистої, безпечної продукції 

Оцінка витрат на виконання заходів щодо екологізації 
сільськогосподарського виробництва 

Відображення у бізнес-планах та інвестиційних планах 
заходів щодо впровадження екологобезпечних технологій, 

прогнозування майбутніх показників екологічної діяльності 
підприємства та економічного ефекту від їх впровадження 

Формування інформації необхідної для планування та 
прогнозування екологічних витрат та доходів 

Запобігання негативних наслідків діяльності підприємства та 
виявлення внутрішніх резервів забезпечення екологічної 

стійкості 

Відображення фінансових показників розміру можливої 
шкоди задля регулювання безпечної взаємодії 

виробничого процесу підприємства із навколишнім 
середовищем 

Екологічна експертиза, екологічна оцінка, екологічна 
сертифікація, екологічний аудит, екологічний маркетинг, 

екологічна діагностика 

Контроль і відображення результатів екологічної 
діяльності 

 
Рис. 4. Механізм адаптації організації обліково-аналітичного забезпечення екологічної

діяльності до запитів управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств

Джерело: [2, с. 296].
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мозв'язок систем управління конкурентосп-
роможністю та задач організації обліково-
аналітичного забезпечення у частині еколог-
ічного обліку представлені на рисунку 4. На
сучасному етапі розвитку світової економі-
ки екологічна діяльність сільськогосподарсь-
ких підприємств сприяє появі нових конку-
рентних переваг і забезпечує формування
позитивного фінансового результату діяль-
ності як окремого агровиробника, так і націо-
нальної економіки. Постановка і реалізація
ефективних екологоорієнтованих стратегій
ведення господарської діяльності можлива
лише за умови якісного обліково-аналітично-
го забезпечення системи екологічного менед-
жменту підприємства.

Відображення в бухгалтерському обліку
суб'єкта господарювання операцій, пов'язаних
з його екологічною діяльністю, дозволить фор-
мувати інформацію для налагодження еколо-
гічного управління підприємством і оприлюд-
нення її з метою інформування громадськості
про результати такої діяльності, що є одним з
факторів формування ділового іміджу підприє-
мства.

Екологічний облік на підприємстві є інди-
катором раціональності господарювання,
справедливого перерозподілу природних ре-
сурсів, виробництва екологічно чистої про-
дукції, виявлення проблем екологічного ризи-
ку, надходження інвестицій в аграрний сектор
та контролю негативного впливу на навко-
лишнє середовище. Саме тому він значною
мірою впливає на конкурентоспроможність
господарюючого суб'єкта. Враховуючи це,
перспективним напрямом удосконалення об-
лікової системи вітчизняних аграріїв є допов-
нення її складових екологоорієнтованим об-
ліком та звітністю, спрямованих на формуван-
ня потужного інформаційного базису обліко-
во-аналітичного забезпечення конкурентосп-
роможності сільськогосподарських підпри-
ємств.
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