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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Орієнтуючись на сучасний стан навколишнього середовища та стрімке погіршення екологічної якості 

продукції сучасне суспільство розвинених країн обирає курс на вихід з екологічної кризи. Але дане 

завдання не підлягає вирішенню не лише в економічній сфері, а й і в соціальній. Крім того, що 

екологічна орієнтація суспільства базується на великих фінансових інвестиціях: вкладенні коштів в 

новітні екологічні технології, розробки, новинки покликані заощаджувати ресурси та здійснювати 

позитивний вплив на навколишнє середовище не менш важливим є внесок в соціальну сферу.  

Принципи сталого розвитку базуються на бережливому використанні природних ресурсів, так як 

ресурси є обмеженими, а бажання людей – безмежними. Варто звернути увагу на зорієнтованість 

принципів сталого розвитку на здоров’я і забезпечення ресурсами майбутніх поколінь. Але сучасні 

спостереження свідчать, що рівень якості продуктів харчування стрімкими темпами знижується, що 

викликано економією та недобросовісністю виробників продуктів харчування. А саме, в останні роки 

відбувається демонополізація харчової промисловості, збільшення обсягів постачань з-за кордону, 

ослаблення контролю за виробництвом і реалізацією продуктів харчування. 

Руйнівний вплив людини набирає обертів, а екологічна криза, викликана антропогенним фактором, є 

основним індикатором низького рівня світогляду і культури сучасних людей. Як висновок, люди повинні 

дбайливо відноситись до природи, в іншому випадку вони знищать себе самі. Вирішенням цієї проблеми 

є виховання екологічної культури та відповідальності. Пошук шляхів виходу з кризи передбачає 

формування нового світогляду, що відноситься до екологічної безпеки людини і біосфери та включає 

етичне удосконалення людини, його культури взаємодії з природою і з іншими людьми. 

 Отже, одним із важливих факторів, що покращить екологічну та економічну ситуацію є екологічно 

орієнтоване виховання фахівців у сфері економіки. Питання формування екологічної свідомості 

суспільства вивчали З. Абдуллаєв, Т.С. Вайда, Н.П. Єфіменко, О.С. Лазоренко, Г.С. Лозко, Л.Б. 

Лук’янова, Н.А. Негруца, Н.Ю. Олійник, В.А. Петрицкий, Г.Ф. Пономарьова та інші. Дані науковці 

приділяли увагу розкриттю змісту, завдань, форм і методів формування екологічної культури, 

психологічному та виховному аспектам формування екологічної свідомості людини. 

Проаналізувавши наукову літературу встановлено, що глобальні проблеми сучасності, які несуть 

загрозу життю і людській цивілізації, викликали необхідність екологічної освіти, покликаної реалізувати 

ідеї інформаційного суспільства. Як наслідок, проблема гармонійної взаємодії суспільства та природи 

призвела до формування теорії та практики екологічної освіти. Тому, в результаті досліджень в даній 

сфері було виділено екологічний аспект виховання. 

Нині суспільство і навколишнє природне середовище варто розглядати як складну соціально-еколого-

економічну систему, у якій економічні соціальні й екологічні питання повинні розглядатися в єдиному 

комплексі. Тож, не можна розглядати екологію як самостійну науку, екологія перебуває у нерозривному 

зв’язку з економікою. Одним із шляхів зміни ставлення сучасної людини до природи і до самої себе 

вважаємо формування достовірної, повної, об’єктивної екологічної інформації, а також її оприлюднення 

та вільний доступ до неї. Це дозволить сформувати екосвідомість суспільства та, таким чином, змінити 

культуру, менталітет суспільства щодо ставлення до навколишнього природного середовища. В даному 

випадку варто розглядати бухгалтерський облік як соціальну думку, що є джерелом інформації про 

діяльність суб’єктів господарювання, а, отже, і антропогенний вплив на навколишнє природне 

середовище, та контроль за відповідністю організації економіки суб’єкта господарювання та держави в 

цілому екологічним вимогам і стратегії екологічного розвитку держави. 

На сьогодні в Україні не є поширеним ведення обліку екологічної діяльності. Серед обліковців тільки 

розпочинаються дослідження вказаної сфери. Але вже сьогодні бухгалтер повинен мислити як біолог і 

свідомо оцінювати екологічні процеси, що відбуваються на підприємстві. Це є значним недоліком 

законодавства і побудованої системи освіти, що не передбачає достатнього рівня екологічного виховання 

в майбутніх фахівців-обліковців. 

Отже, сформована віками культура впливає на обсяг і склад екологічної інформації, що 

розкривається. Розкриття додаткової інформації фахівцями з обліку провокує зміни у культурі ставлення 

до навколишнього середовища, здоров’я теперішніх і майбутніх поколінь.        


