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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО 

УПРАВЛІННЯ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ АСПЕКТОМ 

 

ЗакономУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 р. № 996-XIV встановлено вимоги щодо подання фінансової 

звітності та звітності, в якій відображаються, окрім фінансових показників,й 

нефінансові. Нововведенийзвіт маєназву «Звіт про управління», який вперше 

довелось подавати великим та середнім підприємствам виходячи із результатів 

діяльності за 2018 рік.    

Одночасне поєднання фінансових та нефінансових показників дозволяє 

користувачу такої інформації сформувати власне бачення, виходячи із рівня 

особистогопрофесійного судженняпрореальний станта можливості розвитку 

суб’єкта господарювання.   

Порядок формування такої звітності регламентовано Методичними 

рекомендації зіскладання звіту про управління, затверджені наказомМіністерства 

фінансів України від 07.12.2018 р. № 982.  

Основними напрямами, за якими розкривається інформація фінансового та 

нефінансового характеру у звіті про управління є: 

- організаційна структура й опис діяльності підприємства; 

- результати діяльності; 

- ліквідність і зобов’язання; 

- екологічні аспекти; 

- соціальні аспекти й кадрова політика;  

- ризики; 

- дослідження та інновації;  

- фінансові інвестиції;  

- перспективи розвитку;  

- корпоративне управління. 

Однією із проблем, яка постала перед суб’єктами формування Звіту про 

управління, є відсутність чіткої регламентації на рівні діючого законодавства 

методики формування показників, за вищезазначеними напрямами.Методичні 

рекомендації лише визначають напрями, в межах яких має бути сформована 

інформація. Крім того, й сама структура звіту може бути відкоригована суб’єктом 

формування, орієнтуючись на потреби користувачів такої інформації.  

Одним із напрямів по формуванню інформації у звіті про управління є 

«Екологічні аспекти», в якому рекомендовано наводити інформаціющодо 

впливудіяльностіпідприємства на навколишнє середовище, залежно від галузі, в 

якій функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення 

впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище. Передбачено лише 

основні показники, за якими необхідно охарактеризувати екологічний аспект, 

зокрема раціональне використання води; управління відходами; викиди 

парникових газів; споживання енергії. Зрозумілим є той факт, що включення до 



складу Звіту про управління інформації в частині екологічного аспекту має на меті 

виконання завдань державної екологічної політики в частині контролю за 

забрудненням навколишнього природного середовища. 

Відомим є тойфакт, що бухгалтерський облік виступаєінформаційною 

базоюзадлявикористанняготового інформаційного продукту при формуванні усіх 

видів звітності. 

На нашу думку, задля формування протягом звітного періоду інформації та з 

метою забезпечення контролю за діяльністю підприємств в частині збереження 

навколишнього природного середовища, виникає необхідність побудови якісного 

інформаційного продукту основою якого виступає система екологічного 

оподаткування. Адже представлення інформації про зобов’язання перед 

бюджетом за екологічним податком в розрізі видів забруднення та їх кількості 

дозволить забезпечити вимоги, які встановлені діючим законодавством в частині 

екологічного аспекту при заповнення Звіту про управління.  

При нарахування зобов’язань за екологічним податком важливим є встановити 

види забруднюючих речовин, їх кількість, а також суб’єкт господарювання 

повинен також мати у своєму розпорядженні нефінансову інформацію, яка 

характеризує місце (зону) розміщення відходів. Це зумовлено тим, що при 

розміщенні відходів в окремих місцях можуть застосовуватися підвищені 

коефіцієнти, що в рази збільшують нараховану суму цього податку. Отже, така 

інформація слугуватиме інформаційною базою задля розкриття екологічного 

аспекту діяльності суб’єкта господарювання.    

Готовий інформаційний продукт має бути представлено у вигляді 

документального забезпечення обліку розрахунків за екологічним податком. 

Чинним законодавством регламентовано заповнення розрахункуподаткових 

зобов’язання з екологічного податку в розрізі викидів в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та окремоза 

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах. На 

підставі відображеної інформації в представлених вище документахформуються 

дані Податкової декларації екологічного податку. 

Вважаємо за необхідне забезпечити вимоги користувачів, шляхом формування 

та представлення облікової інформації у вигляді допоміжних відомостей щодо 

розрахунку за екологічним податком в розрізів видів забруднення.Це дасть 

можливість не лише вирішити питання облікового характеру по формуванню 

якісної, достовірної та неупередженої за своїми характеристиками інформації для 

відображення у звітності, а й посилити контроль за дотриманням екологічного 

законодавства і збереження довкілля. Сформована в такий спосіб облікова 

інформація слугуватиме інформаційної базоюдля заповнення Звіту про управління 

та податкової звітності. 
 


