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концепції внутрішнього контролю, до якої не при-
стосовані діючі методики контролю розрахунків за 
ПДВ. Визначений нами напрямок вдосконалення ме-
тодики внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ 
ґрунтується на використанні карти податкового ри-
зику і забезпечує повноту нарахування та своєчас-
ність сплати податку, знижує податковий ризик, а 
отже, запобігає накладанню штрафних санкцій, чим, 
у свою чергу, підвищує податкову дисципліну плат-
ників податку.
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Актуальність дослідження. Охорона навколиш-
нього середовища є одним з найважливіших аспектів 
діяльності соціально-відповідального підприємства. 
Зважаючи на це, підприємства іноді завищують свої 
отримані результаті шляхом заниження зобов’язань 
з охорони навколишнього середовища. Цим самим 
підприємства намагаються «прикрасити» звітність 
задля підвищення власної репутації.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складан-
ня фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередже-
ної інформації про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства [1]. 
Для забезпечення відповідного рівня довіри до ін-
формації щодо результатів діяльності підприємства 
залучаються зовнішні незалежні фахівці з визнаним 
високим рівнем кваліфікації – аудитори. Основною 
послугою незалежних аудиторів є підтвердження 
фінансової звітності. Компанії міжнародного рівня 
практикують щорічне залучення аудиторів для під-
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твердження не тільки фінансової, а й управлінської 
звітності.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам організа-
ції аудиту загалом та екологічного аудиту зокрема 
присвячені наукові праці таких відомих учених-еко-
номістів, як: Н.І. Дорош, А.П. Москаленко, Н.В. Па-
хомова, В.Г. Швець, В.Я. Шевчук та ін. [2-6]. Проте, 
незважаючи на важливість проблем вибору виду ау-
диту, вони досліджені поки що недостатньо.

Постановка проблеми. Власники підприємства, 
державні органи, громадські організації, населення 
мають право отримувати достовірну інформацію. Ау-
диторські перевірки покликані забезпечити це право. 
Але існує невизначеність з тим, до яких саме ауди-
торів необхідно звертатися для підтвердження даних 
підприємства про природоохоронну діяльність.

Виклад основного матеріалу. Для свідомого вибо-
ру між проведенням фінансового аудиту з урахуван-
ням екологічних аспектів та екологічним аудитом 
необхідно розглянути їх окремо. Відповідно до За-
кону України «Про аудиторську діяльність», аудит –  
це перевірка даних бухгалтерського обліку і показ-
ників фінансової звітності суб’єкта господарювання 
з метою висловлення незалежної думки аудитора про 
її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповід-
ність вимогам законів України, положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку або інших правил (вну-
трішніх положень суб’єктів господарювання) згідно 
з вимогами користувачів [7].

Аудиторська діяльність загалом та аудиторська 
діяльність з урахуванням екологічного аспекту зо-
крема у сфері фінансового контролю регулюється 
Господарським кодексом України, Законом України 
«Про аудиторську діяльність», іншими нормативно-
правовими актами та стандартами аудиту. Також в 
Законі зазначено, що особливості проведення інших 
видів аудиторської діяльності регулюються спеціаль-
ним законодавством. Тобто під час проведення ауди-
ту з урахуванням екологічного аспекту аудитор має 
враховувати також і нормативне регулювання еколо-
гічної діяльності, зокрема питання з охорони навко-
лишнього природного середовища в Україні регулю-
ються Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», а також земельним, вод-
ним, лісовим законодавством, законодавством про 
надра, про охорону атмосферного повітря, про охоро-
ну і використання рослинного і тваринного світу та 
іншим спеціальним законодавством [8].

Для проведення аудиту природоохоронної діяль-
ності необхідно мати спеціальні знання, а не лише 
врахування відповідного законодавства під час пере-
вірки, адже основною невирішеною проблемою та-
кого виду аудиту є достовірна оцінка екологічних 
зобов’язань підприємства, а не лише правильність 
відображення понесених витрат на мінімізацію чи 
ліквідацію негативних наслідків своєї діяльності для 
навколишнього середовища. Адже накопичення по-
несених витрат не є базою для прийняття управлін-
ських рішень, адже це можуть бути значні грошові 
потоки, але все одно недостатні для ліквідації (міні-
мізації) завданої шкоди.

Фінансові аудитори нерідко стикаються з пробле-
мою вузькоспеціалізованої діяльності підприємства, 
яка потребує залучення додаткових експертів. Екс-
перти в цих випадках можуть надавати консульта-
ції з окремих питань, що не входять до компетенції 
самих аудиторів. У випадку аудиту природоохорон-
ної діяльності є можливість залучення екологічних 
експертів. Відповідно до Закону України «Про еко-
логічну експертизу», екологічна експертиза в Укра-

їні – це вид науково-практичної діяльності уповно-
важених державних органів, еколого-експертних 
формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на 
міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та 
оцінці передпроектних, проектних та інших матеріа-
лів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно 
впливати або впливає на стан навколишнього при-
родного середовища і спрямована на підготовку ви-
сновків про відповідність запланованої чи здійснюва-
ної діяльності нормам і вимогам законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, ра-
ціональне використання і відтворення природних ре-
сурсів, забезпечення екологічної безпеки [9]. Метою 
якої є запобігання негативному впливу антропоген-
ної діяльності на стан навколишнього природного се-
редовища та здоров’я людей, а також оцінка ступеня 
екологічної безпеки господарської діяльності та еко-
логічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.

В Україні є державна, громадська та інші еко-
логічні експертизи. Висновки державної екологічної 
експертизи є обов’язковими до виконання, а громад-
ська та інші несуть рекомендаційний характер.

Але екологічній експертизі, відповідно до Закону 
України, підлягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти схем 
розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку 
окремих галузей економіки;

2) проекти генеральних планів населених пунк-
тів, схем районного планування; 

3) документація по перепрофілюванню, консерва-
ції та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, 
виробництв та інших промислових і господарських 
об’єктів, які можуть негативно впливати на стан на-
вколишнього природного середовища, в тому числі 
військового та оборонного призначення;

4) проекти законодавчих та інших нормативно-
правових актів, що регулюють відносини в галузі 
забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) 
безпеки, охорони навколишнього природного серед-
овища і використання природних ресурсів, діяльнос-
ті, що може негативно впливати на стан навколиш-
нього природного середовища;

5) документація по впровадженню нової техніки, 
технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, 
що закуповуються за кордоном), які можуть створи-
ти потенційну загрозу навколишньому природному 
середовищу;

6) документація щодо генетично модифікованих 
організмів, що призначаються для використання у 
відкритій системі;

7) екологічні ситуації, що склалися в окремих на-
селених пунктах і регіонах, а також діючі об’єкти та 
комплекси, в тому числі військового та оборонного 
призначення, що мають значний негативний вплив 
на стан навколишнього природного середовища.

В переліку не йде мова про проведення експерти-
зи для оцінки існуючого стану підприємства, оцінки 
його екологічних зобов’язань за власним бажанням 
(чи вимогою аудиторів). На нашу думку, приватні 
екологічні експерти зможуть надавати відповідні по-
слуги, але для державної експертизи це не передба-
чено.

Для оцінки завданої шкоди Міністерством еколо-
гії та природних ресурсів створено екологічний аудит, 
який і покликаний комплексно вирішити описану 
вище проблему без залучення екологічної експертизи. 
Відповідно до Закону України «Про екологічний ау-
дит», екологічний аудит – це документально оформ-
лений системний незалежний процес оцінювання 
об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і 
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об’єктивне оцінювання доказів для встановлення від-
повідності визначених видів діяльності, заходів, умов, 
системи екологічного управління та інформації з цих 
питань вимогам законодавства України про охоро-
ну навколишнього природного середовища та іншим 
критеріям екологічного аудиту [10].

Відносини у сфері екологічного аудиту в Україні 
регулюються Законом України «Про екологічний ау-
дит», Законом України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища», іншими актами законо-
давства України, державними стандартами України.

Для законодавства характерні заборонні і 
зобов’язуючі норми, що визначають екологічні ви-
моги до господарської чи іншої діяльності, компен-
саційні, а також заохочувальні норми. Таким чином, 
гармонізація відносин у сфері взаємодії економіки 
і стану навколишнього середовища забезпечуються 
шляхом формування екологічних вимог, запропоно-
ваних до джерел шкідливого впливу на навколишнє 
природне середовище та еколого-економічне регулю-
вання господарської діяльності.

Керівництво екологічними аудиторами повністю 
покладено на Міністерство екології України. Саме 
воно видає відповідні свідоцтва екологічних аудито-
рів і проводить моніторинг їх діяльності.

Законом України «Про екологічний аудит» визна-
чено основні завдання екологічного аудиту:

– збір достовірної інформації про екологічні ас-
пекти виробничої діяльності об’єкта екологічного ау-
диту та формування на її основі висновку екологіч-
ного аудиту;

– встановлення відповідності об’єктів екологічно-
го аудиту вимогам законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища та іншим критері-
ям екологічного аудиту;

– оцінка впливу діяльності об’єкта екологічного ау-
диту на стан навколишнього природного середовища;

– оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості 
заходів, що вживаються для охорони навколишнього 
природного середовища на об’єкті екологічного ау-
диту.

Конкретні завдання екологічного аудиту в кож-
ному окремому випадку визначаються замовником 
виходячи з його потреб, відповідно до цього Закону 
та інших актів законодавства України, характеру ді-
яльності об’єкта екологічного аудиту.

Але їх основним завданням є сама оцінка об’єкта, 
проведених природоохоронних заходів, а не фінансо-
ва складова даних операцій. Також екологічні ауди-
тори не можуть надавати рекомендацій бухгалтерам 
щодо правильності відображення оцінених екологіч-
них зобов’язань підприємства. Найчастіше саме пра-
вильне відображення у бухгалтерському обліку і є 
основною проблемою викривлення даних бухгалтер-
ської звітності, що і призводить до дезінформації ко-
ристувачів і, відповідно, неправильності тлумачення 
отриманих підприємство результатів.

В таблиці 1 наведено порівняння екологічного ау-
диту та аудиту з урахуванням екологічних аспектів 
за основними критеріями, що зможуть допомогти 
при виборі виду аудиту для проведення оцінки при-
родоохоронної діяльності.

Законом України передбачено проведення зовніш-
нього та внутрішнього екологічного аудиту, що є по-
дібним до фінансового аудиту. Внутрішній екологіч-
ний аудит об’єкта проводиться на замовлення його 
власника чи органу, уповноваженого на управління 
ним, для власних потреб. Зовнішній екологічний ау-
дит проводиться на замовлення інших зацікавлених 
суб’єктів.

Висновки. Відповідно до діючого законодавства 
України, немає однозначної відповіді, до якого виду 
аудиту має схилитися підприємство для проведен-
ня комплексної оцінки природоохоронної діяльнос-
ті та правильності відображення свої екологічних 
зобов’язань у звітності. Законодавством визначено 
лише випадки проведення обов’язкового виду аудиту 
за визначеними критеріями. Якщо підприємство від-
повідає ним – у нього відсутній вибір між аудитами, 
можливо лише доповнити обов’язковий аудит добро-
вільним. Тобто, якщо підприємство має проводити 
обов’язковий екологічний аудит, то воно не може за-
мінити його проведенням фінансового з урахуванням 
екологічних аспектів. Проблема вибору постає перед 
підприємствами, від яких не вимагається проведен-
ня обов’язкового аудиту законодавством України, 
але які, відповідно до внутрішніх правил та політик, 
мають належним чином вести природоохоронну ді-
яльність та час від часу оцінювати правильність її 
ведення та відображення у звітності.

На нашу думку, для ефективної природоохорон-
ної діяльності підприємства доцільним є проведення 

Таблиця 1
Порівняння екологічного та фінансового аудиту

Показник Фінансовий аудит з урахуванням екологіч-
них аспектів діяльності Екологічний аудит 

Сертифікаційний орган Аудиторська палата України Міністерство екології та природних ресурсів

Кваліфікаційні вимоги 
до аудиторів

Право на отримання сертифіката мають 
фізичні особи, які мають вищу економічну 
або юридичну освіту, документ про здобут-
тя якої визнається в Україні, необхідні зна-
ння з питань аудиту, фінансів, економіки 
та господарського права, досвід роботи не 
менше трьох років підряд на посадах реві-
зора, бухгалтера, юриста, фінансиста, еко-
номіста, асистента (помічника) аудитора.

Екологічний аудит може здійснювати особа 
(екологічний аудитор), яка має відповідну 
вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони 
навколишнього природного середовища або 
суміжних сферах не менше чотирьох років 
поспіль та якій видано в установленому по-
рядку сертифікат на право здійснення такої 
діяльності. 

Термін чинності 
сертифіката

не може перевищувати п’яти років. три роки.

Підприємницька діяльність Право на здійснення аудиторської діяльнос-
ті мають аудиторські фірми, включені до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. 
Загальний розмір частки засновників 
(учасників) аудиторської фірми, які не є 
аудиторами, у статутному капіталі не може 
перевищувати 30 відсотків.

Екологічний аудит може здійснюватися юри-
дичною особою, статутом якої передбачений 
цей вид діяльності і в штаті якої є хоча б 
один екологічний аудитор.

Види Зовнішній та внутрішній Зовнішній та внутрішній

Складено автором на основі даних [7; 10]
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щорічного фінансового аудиту із залучення екологіч-
них аудиторів для всебічного охоплення умов функ-
ціонування підприємства і для забезпечення пра-
вильності відображення ситуації у бухгалтерському 
обліку, інформаційній базі прийняття управлінських 
рішень. Адже саме вдале поєднання цих двох видів 
надасть найефективніший результат. Звісно, перед 
проведенням аудиту необхідно повністю оцінити еко-
номічну доцільність його проведення, бо залучення 
двох аудиторів буде вартувати однозначно дорожче 
в порівнянні із залученням одного. Але, незважаю-
чи на вартість цих послуг, це надасть повну карти-
ну функціонування підприємства в сучасних умовах 
та можливість адекватно оцінювати свої екологічні 
зобов’язання.
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The basic problems of theory and practice of management accounting are exposed on the enterprises of trade and the ways of their 
decision are outlined.
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Постановка проблеми. З розвитком ринкових 
відносин в економіці України цілком закономірно 
з’явилася проблема формування для потреб управ-
ління такої інформаційної системи, яка б в най-
більшій мірі відповідала його цілям і основним за-
вданням. Власники та менеджмент підприємства 
потребують максимально обґрунтованої, об’єктивної 
та неупередженої інформації щодо реального фінан-
сово-майнового стану суб’єктів господарювання, їх 
фінансової стабільності, перспектив розвитку тощо. 

Особливо актуальним питання інформаційного за-
безпечення управління підприємств торгівлі по-
стало в період світової фінансової нестабільності, 
коли починаючи з другого півріччя 2008 року зна-
чно знизився рівень фінансової стійкості суб’єктів 
підприємництва України. Про що свідчить, перш за 
все, тенденція до збільшення кількості збиткових 
підприємств, частка яких у 2012 році наблизила-
ся до 43%. Зокрема, наявне скорочення загальної 
кількості підприємств оптової торгівлі на 6,5% у 


