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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ З ОБЛІКУ ВИТРАТ
НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

В умовах інтеграції України до
світового ринку збільшується інтерес
суб’єктів господарської діяльності до
екологічних зобов’язань підприємства, бо
невиконання правил або законів у цій сфері
призведе до значних витрат на
природоохоронну діяльність.

У джерел вирішення проблем, пов’яза-
них з охороною довкілля, збереженням і
раціональним використанням природних
ресурсів, стояв В.І. Ленін. Опираючись на
його спадок, у СРСР створено системи
контролю за якістю навколишнього
середовища, уперше у світі встановлено
гранично допустимі концентрації у воді та
повітрі [1, 27]. Однак до цього часу для її
вирішення зроблено дуже мало. Це
відбувається через відсутність повного і
достовірного інформаційного забезпечення
про витрати на природоохоронну діяльність.
Первинним джерелом якого, передусім, є
бухгалтерський облік, що забезпечує
менеджерів із корпоративної соціальної
відповідальності достовірною та реальною
інформацією про витрати на охорону
навколишнього середовища та його
відновлення. Раціональним чином
організований облік витрат на
вуглевидобувних підприємствах потребує
забезпечення своєчасного відображення
показників внутрішньої документації.

Особлива значущість організації
документообігу з обліку витрат на
природоохоронну діяльність у сучасних
умовах комерціалізації цілком очевидна й
підкреслюється в роботах ряду науковців [1-
5].

Облік на охорону і відновлення
навколишнього середовища, залежно від
його завдань, можна поділити на: фінансовий
облік, спрямований на отримання даних для
зовнішньої звітності, й управлінський – для

внутрішньої звітності підприємства. У
власних пропозиціях Т.А. Дьоміна і К.С.
Саєнко приділяють увагу організації
документообігу тільки фінансового обліку
витрат [2, 101-
108; 3, 234-266]. Крім того, такі автори, як
М.С. Пушкар і Н.В. Рассулова [4-5],
пропонують удосконалення організації
документообігу з управлінського обліку
витрат для промислових підприємств.

М.С. Пушкар пропонує для
синтетичного обліку витрат на
природоохоронну діяльність відкрити
відомість, у якій узагальнюють дані за
видами природоохоронної діяльності
(субрахунок 9491 «Інші витрати операційної
діяльності» субрахунок 1 «Витрати на
природоохоронні заходи») [4, 175]. Ця
пропозиція нераціональна, оскільки до інших
витрат на операційну діяльність відносять
тільки витрати на природоохоронну
діяльність, що перевищують гранично
допустимі ліміти або норми.

Згідно з роботою Н.В. Рассулової [5,
338-344] досліджувані витрати доцільно
групувати за видами економічної діяльності
для промислових підприємств. Вважаємо,
такий підхід раціональним, оскільки він
допоможе зосередити їх за центрами
відповідальності й організувати
управлінський облік за поведінкою цих
витрат, що дасть змогу своєчасно і якісно
приймати управлінські рішення.

На думку Н.В. Рассулової, для
управлінського обліку витрат на
природоохоронну діяльність джерелами
інформації, окрім даних облікової системи
підприємства, мають бути відомості про
норми витрат матеріальних ресурсів,
технологічних відходів, дослідження
ситуацій на ринку, звіти про проведення
науково-дослідних робіт, можливості
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використання їх результатів у діючих умовах
виробництва, розміри штрафних санкцій
щодо виконання пунктів господарчих
договорів, перевищення лімітів забруднення
навколишнього природного середовища [5,
342-343].

Крім того, Н.В. Рассуловою для
забезпечення наочності за господарськими
операціями, пов’язаними із
природоохоронною діяльністю,
запропоновано «Відомість аналітичного
обліку витрат, зв’язаних із
природоохоронною діяльністю», у розрізі
структурних підрозділів і статей витрат [5,
342-343]. Цей документ забезпечує
аналітичний облік витрат на охорону і
відновлення навколишнього середовища за
видами діяльності, статтями витрат та
центрами відповідальності.

Виявлені недоліки створюють бар’єр
для своєчасного прийняття ефективного
управлінського рішення (у тому числі й щодо
стану еколого-економічного іміджу),
визначенняz отриманих результатів
центрами відповідальності, що призводе до
зменшення контрольних функцій за
результатами їх діяльності.

Більше того, відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік в
Україні» підприємство самостійно розробляє
систему і форми управлінського обліку,
звітності й контролю господарських
операцій, ураховуючи особливості своєї
діяльності та технології обробки облікових
даних, тому реєстри синтетичного й
аналітичного обліку витрат на охорону
природи, їх форма, структура, способи
обробки і групування даних обирають на
розсуд кожного окремого суб’єкта
господарювання [6].

Отже, розвиток управлінського обліку
природоохоронної діяльності не піддається
інституційному регулюванню і впливу тією
мірою, якою йому піддається розвиток
фінансового обліку. Тому більша частина
публікацій присвячена управлінському
обліку витрат на природоохоронні заходи на
рівні підприємств.

Треба наголосити, що дослідження
даних науковців не відкривають повною
мірою важливість інформативних
властивостей первинної управлінської

документації, як базового підґрунтя для
точного і своєчасного отримання інформації
щодо витрат на охорону та відновлення
навколишнього середовища, а також
прийняття ефективних управлінських
рішень. При цьому ці рішення мають
ураховувати інтереси підприємства і
населення, яке зазнає шкоди від його
діяльності.

У результаті вивчення законодавчої та
нормативної бази, спеціальної літератури з
питань організації документообігу з обліку
витрат на природоохоронну діяльність, а
також особисто проведеного дослідження
практики даного питання на
вуглевидобувних підприємствах і шахтах
Донецької та Луганської областей дозволили
зробити висновок, що організаційні аспекти
обліку природоохоронної діяльності
досліджено недостатньо. Це стосується
проведення трудомісткої роботи з метою
приведення первинної та зведеної
документації до відповідного виду та
розробки її конкретної форми, що дасть
змогу виявляти та реєструвати важливу
інформацію своєчасно. Недостатня
теоретична і практична обробка та
дискусійність напряму дослідження
обумовили мету даної статті.

Мета статті полягає в удосконаленні
організації документообігу з обліку витрат на
вітчизняних підприємствах вугільної
промисловості та шахтах.

Для досягнення поставленої мети
необхідно виконати такі завдання:

дослідити теоретичні та практичні
аспекти організації документообігу з обліку
витрат на природоохоронну діяльність;

розробити форми первинних
документів, що забезпечують своєчасне
надання інформації про витрати на
природоохоронну діяльність та інформаційну
підтримку прийняття управлінського
рішення;

удосконалити аналітичні та зведені
реєстри з обліку витрат, а також фінансову
звітність вугільної шахти;

на базі отриманих результатів
розробити графіки документообігу з
фінансового й управлінського обліку витрат



при умовах повної та неповної автоматизації
обліку.

Важливим елементом регламентного
забезпечення обліку витрат є документообіг,
що дає можливість отримання даної
інформації керівниками різних рівнів
управління. Налагоджена і чітка робота з
документами, що є основою для
правильного, своєчасного, достовірного та
обґрунтованого прийняття управлінського
рішення, суттєво впливає на ефективне
управління підприємством.

Існуюча сучасна система інформації
про витрати на охорону навколишнього
природного середовища і його відновлення
ведеться позасистемно, на базі вибірок із
первинних документів або статистичних
розрахунків. Первинними документами для
управлінського обліку витрат на
природоохоронну діяльність є: акт
виповнених робіт, лімітно-заборна картка,
сигнальна вимога за понадлімітний відпуск
матеріалів, накладна, товарно-транспортна
накладна, рахунок-фактура, виписка банку,
дефектний акт, дефектна відомість, рахунки
за вивіз відходів у місця спеціального
заховання, за очистку стічних вод та інша

документація з оплати різних екологічних
послуг, а також розрахунки поточних затрат
на природоохоронну діяльність і на
капітальний ремонт основних
природоохоронних фондів та інші.

Крім того, лімітно-заборна картка і
сигнальна вимога за понадлімітний відпуск
матеріалів відображають інформацію про
відхилення від встановленого конкретним
відділом ліміту тільки матеріальних
цінностей. Вважаємо раціональним розробку
первинного документа для вугільних шахт,
який надасть змогу щоденно сигналізувати
про будь-які відхилення від затверджених
лімітів або норм витрат на природоохоронну
діяльність.

Якщо витрати на природоохоронну
діяльність перевищують гранично допустимі
значення встановлених лімітів (норм), або
навпаки, тоді відповідальна особа
конкретного центру витрат зобов’язана
заповнити розроблений первинний документ
«Сигнальна картка витрат на
природоохоронну діяльність» (далі СКВПД) і
своєчасно подати його до фінансової
бухгалтерії (рис. 1).

Форма первинного документа СКВПД [власна розробка]

Найменування організації ВП шахта «Україна»
Найменування  центру витрат (відповідальності) енергомеханічна служба

Сигнальна картка витрат на природоохоронну діяльність за 20     р.
(фрагмент)
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Розрахунок відповідального за центр витрат у натуральних показниках:
…

Розрахунок бухгалтерії у вартісному вираженні:
…

Склав __________________________                                        _______________
(виконавець)                                                                                                     (ПІБ, підпис)

Прийняв ________________________________________                                                           _______________________
(ПІБ, підпис)



* Витрати на природоохоронну діяльність.
** Встановлені ліміти або норми.

Рис. 1. Розроблена форма первинного документа «Сигнальна картка витрат
на природоохоронну діяльність»

На рис. 1 відображено фрагмент
запропонованої форми первинного
документа СКВПД, що містить шифр витрат
на природоохоронну діяльність,
найменування показників, установлений
рівень, припустимі норми відхилення,
фактичну суму витрат. Відповідальна особа
вказує причини відхилення і прогнозовані
результати. У сигнальній картці показники
розраховуються як у натуральному, так і у
вартісному вираженнях. Комплексна
автоматизація управління витратами
забезпечує автоматичний розрахунок даних
показників, що прискорює рух первинних
документів.

Сигнальна картка повинна мати
яскравий колір, що буде відрізняти її від
інших первинних документів. Наприклад, з
метою економії електроенергії можуть
включати не на повну міцність споруди для
очищення
стічних вод. У кінці місяця буде виявлено у
стічних водах перевищення припустимих
скидів. У результаті витрати на охорону
водних ресурсів зростуть у декілька разів і
вугільна шахта виплачуватиме цю суму із
власних коштів. Вона буде значно більшою,
ніж та сума, яку зекономили на
електроенергії.

Первинні документи, що на сьогодні
використовуються на вугільних шахтах, не
дозволять своєчасно відреагувати на цю
проблему. «Сигнальна картка витрат на
природоохоронну діяльність», навпаки,
допоможе виявити це відхилення своєчасно,
з’ясувати причини і вирішити дане питання
[7, 48-49].

Вважаємо раціональним ввести
поняття «рівень витрат на природоохоронну
діяльність», що означає затверджені
(встановлені) гранично допустимі ліміти або
норми витрат на охорону і відновлення

природного середовища. Оскільки для
кожного напряму природоохоронної
діяльності організація, що має ліцензію,
установлює ліміти або норми.

Важлива (сигнальна) за змістом
інформація надається за допомогою
локальної мережі до фінансової бухгалтерії
вуглевидобувного підприємства.
Керівництво своєчасно отримує цінну за
змістом інформацію, на базі якої буде
прийнято ефективне управлінське рішення.
Правильність прийнятого управлінського
рішення прямо вплине на ліквідацію
конкретних недоліків.

Справедливо підкреслити, що
інформація про платежі за забруднення
навколишнього середовища надається до
державної податкової адміністрації
заступником головного бухгалтера з
податкового обліку за строками,
визначеними законодавством. Для цілей
управлінського обліку ця інформація має
надходити за менші строки (дні, тижні).

Крім того, на 100% з особисто
досліджених вугільних шахтах Донецької та
Луганської областей витратам на
природоохоронну діяльність не присвоєний
конкретний шифр (код). Вважаємо
раціональним розробку даного кодування
довірити інженеру-екологу і відповідальним
особам за структурні підрозділи шахти. Вони
зобов’язані ознайомити з встановленим
кодуванням працівників, які оформлюють
первинні документи. В умовах повної
автоматизації обліку присвоєння шифрів
витратам на природоохоронну діяльність є
обов’язковим.

З метою зведення витрат (у тому числі
витрат на природоохоронну діяльність) і
своєчасного отримання інформації за
запитом керівництва вдосконалено: «Зведену
відомість з обліку витрат» (за елементами і



видами діяльності) та «Накопичену відомість
з обліку витрат».

На вугільних шахтах застосовують 8
«Витрати за елементами» і 9 «Витрати
діяльності» класи рахунків, відповідно
удосконалена «Зведена відомість з обліку
витрат» містить дві частини. У першій
частині зведеної відомості за дебетом
рахунків (субрахунків) відображено витрати
за економічними елементами (у тому числі
витрати на природоохоронні заходи), а за
кредитом інші рахунки (у тому числі платежі
за забруднення). У другій частині – за

дебетом рахунку відображено витрати за
видами економічної діяльності. Отже, за
кредитом фіксуються витрати за
економічними елементами. Дане групування
витрат на природоохоронну діяльність
забезпечує повне узагальнення управлінської
інформації про них, що в результаті впливає
на отримання реальних показників
внутрішньої звітності.

Витрати природоохоронної діяльності
доцільно групувати у розрізі звичайної та
надзвичайної діяльності (рис. 2):

Рис. 2. Групування витрат на природоохоронну діяльність за видами економічної діяльності

звичайна діяльність (операційні,
фінансові й інвестиційні витрати на
природоохоронну діяльність);

надзвичайна діяльність (надзвичайні
витрати на природоохоронну діяльність).

На базі зведеної відомості витрати
щомісячно збираються у «Накопиченій
відомості з обліку витрат». Дану відомість
удосконалено з метою отримання
згрупованої інформації про:

витрати на природоохоронну діяльність
у розрізі напрямів природоохоронної
діяльності (витрати на охорону
атмосферного повітря, водних і земельних
ресурсів, поводження з відходами);

платежі за забруднення довкілля;
витрати на природоохоронну

діяльність за видами економічної діяльності
(звичайна і надзвичайна).

Як напрям вирішення окресленого
питання пропонуємо розроблену контрольну
відомість за запитанням, що складається на
основі даних удосконаленого аналітичного

реєстру. Запропонована форма документа по-
єднує табличний і текстовий варіанти. У відо-
мості відображено найменування витрат, ко-
респонденцію рахунків, центри
відповідальності, планові та фактичні
показники, відхилення і їх причини. Крім
того, при необхідності до контрольної
відомості за запитанням додається
пояснювальна записка, де відповідальна
особа вказує причини відхилення витрат (у
тому числі витрат на природоохоронну
діяльність від припустимих лімітів або норм).

За запитом керівництва фінансова
бухгалтерія зможе надати корисну і цікаву
розгорнуту інформацію в розрізі місць
виникнення витрат, центрів витрат та центрів
відповідальності, у тому числі про витрати
на проведення природоохоронних заходів,
витрати за забруднення земельних ресурсів,
водних ресурсів, атмосферного повітря,
поводження з відходами і платежі за
забруднення довкілля. Цей документ зручний
у використанні та зрозумілий не тільки для

Види економічної діяльності

Звичайна Надзвичайна

Операційна Фінансова Інвестиційна

Основна Інша



облікового персоналу, а для менеджерів,
керівників, які не мають відповідних знань,
умінь і навичок із бухгалтерського обліку.

Удосконалення внутрішньої звітності
на вугільних шахтах здатне розвинути межі
отримання інформації щодо витрат на
природоохоронну діяльність для
своєчасного, обґрунтованого і раціонального
прийняття управлінського рішення.

Узагальнена інформація про витрати на
охорону і відновлення навколишнього
середовища із «Накопиченої відомості з
обліку витрат» надається: щомісячно –
заступнику головного бухгалтера для
побудови журналу-ордеру № 5А. За
допомогою вдосконалення синтетичного
реєстру деталізовану інформацію щодо
витрат на природоохоронну діяльність
щомісячно заступник головного бухгалтера
фіксує у Головній книзі, на базі якої
головний бухгалтер складає річну фінансову
звітність.

В основі розділення обліку на
бухгалтерський і управлінський міститься
загальноприйнята класифікація користувачів
інформацією на внутрішніх та зовнішніх.
Зовнішніми користувачами, які потребують
точних даних про витрати на охорону
природного середовища та його відновлення,
є не тільки Державна податкова адміністрація,
органи статистичного спостереження, але й
інвестори. Саме вони приділяють значну
увагу фінансовій звітності, у якій має
міститися інформація про витрати на
природоохоронну діяльність. Адже від цього
залежить довіра інвестора до підприємства,
його капіталовкладення, а значить і майбутнє
вугільної шахти.

Для ефективного інформаційного
забезпечення зовнішніх користувачів про
витрати на природоохоронну діяльність,
удосконалено такі форми фінансової
звітності: № 2 «Звіт про фінансові
результати» (рис. 3), № 5 «Примітки до
річної фінансової звітності», № 6
«Інформація за сегментами».



Рис. 3. Удосконалення форми № 2 «Звіт про фінансові результати»
На рис. 3 подано вдосконалену форму

№ 2 «Звіт про фінансові результати».
Виходячи з важливості розглянутих питань,
рекомендуємо виділити окремими рядками
витрати на природоохоронну діяльність у
розділі І «Фінансові результати».

Крім того, при групуванні витрат за
економічними елементами пропонуємо у

розділі ІІ «Елементи операційних витрат»
виділити «у тому числі витрати на
природоохоронні заходи», що дасть
можливість глибше аналізувати
природоохоронну діяльність і визначати
направлення витрат. Наприклад, при
зіставленні рівня і динаміки витрат на
амортизацію та енергію, можна зробити деякі

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 20      рік
(фрагмент)

І. Фінансові результати

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Адміністративні витрати 070
у т.ч. витрати на природоохоронну діяльність 075
Витрати на збут 080
у т.ч. витрати на природоохоронну діяльність 085
Інші операційні витрати 090
у т.ч. витрати на природоохоронну діяльність 095
… …
Фінансові витрати 140
у т.ч. витрати на природоохоронну діяльність 145
… …
Надзвичайні витрати 205
у т.ч. витрати на природоохоронну діяльність 207

ІІ. Елементи операційних витрат

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
у т.ч. витрати на природоохоронні заходи 235
Витрати на оплату праці 240
у т.ч. витрати на природоохоронні заходи 245
Відрахування на соціальні заходи 250
у т.ч. витрати на природоохоронні заходи 255
Амортизація 260
у т.ч. витрати на природоохоронні заходи 265
Інші операційні витрати 270
у т.ч. витрати на природоохоронні заходи 275

Керівник _____________________
(ПІБ, підпис)

Головний бухгалтер ____________________
(ПІБ, підпис)



прогнозовані висновки про те, який
коефіцієнт постійно діючого
природоохоронного обладнання в загальній
його кількості.

Щодо форми № 5 «Примітки до річної
фінансової звітності», вважаємо
раціональним витрати на природоохоронну
діяльність описово розкривати у поясненнях
до річного звіту, через те що згідно із чинним
законодавством дані витрати вважаються
суттєвими, оскільки їх величина перевищує
(дорівнює) 2% чистого прибутку
підприємства [8].

Форму № 6 «Інформація за
сегментами» також удосконалено: до другого
розділу «Витрати звітних сегментів» додано
рядки (із встановленими кодами) до витрат
за видами економічної діяльності «у тому
числі витрати на природоохоронну
діяльність».

Виділення витрат на природоохоронну
діяльність у фінансовій звітності дає
можливість отримувати інформацію про
динаміку таких витрат на підприємстві,
надавати адекватну інформацію менеджерам
для складання соціальної звітності
підприємства й інвесторам, що впливає на
підвищення не тільки їх довіри, а іміджу
підприємства в цілому.

Наявність цієї інформації наочно
доведе керівництву вугільної шахти, що
вигідніше: відрахування за нераціональне
збереження навколишнього природного
середовища або ефективне здійснення
природоохоронних заходів за рахунок
власних коштів.

У результаті вдосконалення організації
документообігу з обліку витрат розроблено
зведені таблично-текстові графіки
документообігу з обліку витрат при умовах
комплексної та неповної автоматизації
обліку [9, 66]. За допомогою розрахунку
показників ефективності капіталовкладень на
впровадження інформаційних технологій
виявлено раціональність запропонованого
ІТ-проекту щодо комплексної автоматизації
управління витратами.

Таким чином, проведено дослідження в
розрізі теоретичного і практичного аспектів
щодо вдосконалення організації документо-
обігу з обліку витрат. На базі отриманих

результатів: розроблено форми первинних
документів і аналітичного регістру з обліку
витрат, удосконалено зведені регістри та
фінансову звітність вугільної шахти, а також
графіки документообігу з обліку витрат в
умовах повної та неповної автоматизації
обліку. Наведені рекомендації дають
можливість для:

своєчасного надання внутрішнім
користувачам чіткої інформації про витрати
(у тому числі витрати на природоохоронну
діяльність);

прийняття ефективних управлінських
рішень керівництвом різних рівнів
управління;

правильного розрахунку економічної
ефективності природоохоронних заходів;

внутрішніх і зовнішніх користувачів
робити відповідні висновки про соціально
корпоративну відповідальність вугільних
шахт;

підвищення контрольних функцій і
іміджу підприємства в цілому.

Перспективами подальших розвідок у
цьому напрямі є вдосконалення методичних
аспектів обліку витрат на вуглевидобувних
підприємствах і шахтах.
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