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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

071 «Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання     к/р 
                                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,7 год. 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр з обліку і 

оподаткування 

 

24 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

72 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:- 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічний облік і 

аудит» є оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних 

навичок в галузі екологічного обліку та аудиту, необхідних для практичного 

застосування на підприємствах і в організаціях, а також вивчення практичного 

досвіду аудиторської діяльності. 

2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічний облік і 

аудит» є:  

 сформувати у студентів уявлення про особливості екологічного обліку, 

теоретичних основах, найважливіших поняттях, принципах обліку;  

 навчити правилам формування інформації в бухгалтерському обліку про  

природоохоронні заходи;  

 розширити практичні навички, необхідні для формування в звітності 

інформації про заходи з охорони навколишнього середовища;  

 закріпити отримані знання при проведенні екологічного аудиту підприємств.  

2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 предмет, зміст і цілі обліку природоохоронних заходів;  

 теоретичні та методологічні основи екологічного обліку на підприємствах;  

 види екологічного обліку, його специфічні об'єкти;  

 визначення, ознаки та оціночні параметри об'єктів екологічного обліку;  

 економічні, соціальні, правові наслідки природоохоронних дій або 

бездіяльності на фінансове становище економічних суб'єктів;  

 методи проведення екологічного аудиту.  

вміти:  

 аналізувати зміни в законодавстві з питань організації екологічного обліку на 

підприємствах;  

 чітко кваліфікувати об'єкти обліку з точки зору їх віднесення до сфери 

визначення екологічного обліку;  
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 достовірно формувати у звітності інформацію про природоохоронних 

заходах;  

 формувати якісну інформацію в облікових регістрах, необхідну при 

заповненні фінансової звітності і пояснювальної записки до неї;  

 формувати оптимальну облікову політику для цілей бухгалтерського в 

частині організації екологічного обліку  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредитів 

ECTS. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Концептуальні основи та організаційно-економічний 

механізм екологічного обліку  

Підприємство як джерело техногенної небезпеки для навколишнього 

середовища. Організаційно-правовий механізм забезпечення раціонального 

природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки підприємства. 

стан та тенденції розвитку системи екологічного обліку та аудиту. Екологічний 

облік, причини виникнення, історія його розвитку в Україні та закордоном. 

Поняття «екологічний облік» і основні напрямки його трактування. Правовий 

простір функціонування системи обліку природоохоронних заходів. Основні 

компоненти (елементи) системи екологічного обліку. Організація і побудова 

бухгалтерської служби з урахуванням відокремленого відображення в обліку та 

в звітності природоохоронних заходів. Переваги впровадження екологічного 

обліку на підприємствах 

Тема 2. Місце внутрішнього (управлінського) екологічного обліку в 

сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері 

охорони довкілля 

Сукупні екологічні витрати господарюючого суб'єкта. Класифікація 

екологічних витрат. Екологічне нормування як найважливіша складова 

екологічного обліку. Методи оцінки негативних наслідків впливу діяльності 

організацій на стан навколишнього середовища. Методологія бухгалтерського 

обліку будівництва об'єктів природоохоронного призначення, витрати на 

науково-дослідні розробки природоохоронних заходів, придбання об'єктів 

природокористування. Методика обліку поточних витрат підприємства на 

екологічну безпеку продукції, що випускається, охорону навколишнього 

середовища, екологічну безпеку виробництва. Організація обліку відходів та їх 

класифікація. Токсичні відходи. проблеми екологічного обліку відходів. 

Методика вивчення витрат на природоохоронні заходи: галузевої та внутрішній 
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регламент; побудова аналітичного обліку та розподіл витрат за питомою вагою. 

Екологічні капітальні інвестиції як об’єкт обліку. 

Тема 3. Загальні вимоги до системи фінансового екологічного обліку 

на підприємстві 

Характер і особливості природоохоронних витрат. Витрати на оплату 

праці персоналу, зайнятого природоохоронною діяльністю. Удосконалення 

складу витрат на природоохоронну діяльність. Облік стану і руху природних 

активів. Поняття «природні активи» і «природні ресурси». Види 

природоохоронних заходів. Класифікація природних ресурсів з точки зору 

міжнародних стандартів національного рахівництва: природні (не фінансові) і 

фінансові. Ринкова оцінка природних активів. Національне рахівництво в 

системі обліку процесів природокористування. Комбінований підхід до 

екологічного обліку. Рахунки природних ресурсів (NRA) і три види їх 

використання. Поняття екологічного зобов'язання та резерву. Оцінка і 

методологія обліку окремих видів екологічних зобов'язань. 

 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Екологічний баланс як складова частина фінансової звітності 

діяльності підприємства 

Причини виникнення і ступінь поширеності екологічних звітів в Україні і 

закордоном. Поняття екологічної звітності та її класифікація. Моделі та форми 

подання звітності природоохоронних заходів. Інтегрований і спеціалізований 

формат подання звітності. Користувачі звітності про природоохоронну 

діяльність і періодичність її формування. Вартість та переваги від розробки, 

подання та публікації екологічної звітності для господарюючих суб'єктів і 

суспільства в цілому. Порядок складання матеріального та енергетичного 

балансу.  

 

 

http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
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Тема 5. Екологічний аудит: завдання, об’єкти, види і умови 

проведення 

Поняття екологічного аудиту. Державне регулювання екологічного 

обліку в Україні. Основні положення Закону України «Про екологічний аудит». 

Права екоаудиторів. Обов’язки екоаудиторів. Відповідальність екоаудиторів. 

Сфера використання екоаудиту та екологічної сертифікації. Загальні відомості 

про екологічний аудит у Міжнародних стандартах аудиту. Становлення і 

тенденції розвитку екологічного аудиту. Екологічний аудит як вид екологічного 

контролю. Етапи екологічного аудиту підприємства. Аудиторські 

правовідносин і правові норми. Результативні документи екоаудиту.  

Тема 6. Організація і методика еколого - економічного аналізу 

діяльності підприємства 

Загальна характеристика еколого-економічного аналізу. Цілі, види 

еколого-економічного аналізу діяльності підприємства. Аналіз еко-балансу 

підприємства. ABC/XYZ аналіз. Формалізовані методи оцінки. Аналіз процесів 

природокористування в системі управління витрат. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п Лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Концептуальні 

основи та 

організаційно-

економічний 

механізм 

екологічного 

обліку  

20 4 4 - - 12 11,5 1 0,5 - - 10 

Тема 2. Місце 

внутрішнього 

(управлінськог

о) екологічного 

обліку в 

сучасній 

системі 

бухгалтерськог

о обліку та 

його важливе 

значення в 

сфері охорони 

довкілля 

20 4 4 - - 12 11,5 1 0,5 - - 10 

Тема 3. 

Загальні 

вимоги до 

системи 

фінансового 

екологічного 

обліку на 

підприємстві 

20 4 4 - - 12 23 2 1 - - 20 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

60 12 12 - - 36 46 4 2 - - 40 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. 

Екологічний 

баланс як 

складова 

20 4 4 - - 12 23 2 1 - - 20 

http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
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частина 

фінансової 

звітності 

діяльності 

підприємства 

Тема 5. 

Екологічний 

аудит: завдання, 

об’єкти, види і 

умови 

проведення 

20 4 4   12 11,5 1 0,5 - - 10 

Тема 6. 

Організація і 

методика 

еколого - 

економічного 

аналізу 

діяльності 

підприємства 

20 4 4 - - 12 11,5 1 0,5 - - 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60 12 12 - - 36 46 4 2 - - 40 

Контрольна 

робота  
- - - - - - 28 - - - - 28 

Усього годин 120 24 24 - - 72 120 8 4 - - 108 

 

5. Теми практичних занять 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Концептуальні основи та організаційно-

економічний механізм екологічного обліку 
4 

2 Тема 2. Місце внутрішнього (управлінського) 

екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського 

обліку та його важливе значення в сфері охорони 

довкілля 

4 

3 Тема 3. Загальні вимоги до системи фінансового 

екологічного обліку на підприємстві 
4 

4 Тема 4. Екологічний баланс як складова частина 

фінансової звітності діяльності підприємства 
4 

5 Тема 5. Екологічний аудит: завдання, об’єкти, види і 

умови проведення 
4 

6 Тема 6. Організація і методика еколого - економічного 

аналізу діяльності підприємства 
4 

7 Разом 24 

http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
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6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Концептуальні основи та організаційно-економічний 

механізм екологічного обліку:  

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок тестових завдань 

12 

2 Місце внутрішнього (управлінського) екологічного 

обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та 

його важливе значення в сфері охорони довкілля : 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

12 

3 Загальні вимоги до системи фінансового екологічного 

обліку на підприємстві: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

12 

4 Екологічний баланс як складова частина фінансової 

звітності діяльності підприємства : 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

12 

5 Екологічний аудит: завдання, об’єкти, види і умови 

проведення:  

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

12 

6 Організація і методика еколого - економічного аналізу 

діяльності підприємства: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

12 

 Разом  72 

http://childflora.org.ua/?page_id=41
http://childflora.org.ua/?page_id=41
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7. Методи навчання 

 

Для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 

набутих знань використовуються методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності , а саме: 

- словесні методи: розповіді-пояснення, бесіди, лекції; 

- наочні методи:  ілюстрації (таблиці, моделі), презентації. 

Для розвитку самостійного мислення студентів у процесі оволодіння 

знаннями, формуванням умінь і навичок використовуються проблемно-

пошукові методи. Проблемно-пошукова методика, на відміну від 

репродуктивної, пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, 

творчу пізнавальну діяльність студентів.  

За ступенем керівництва навчальною роботою використовуються методи: 

- навчальна робота під керівництвом викладача, а саме здійснення 

документального оформлення операцій бухгалтерського обліку та складання за 

результатами господарської діяльності об'єкта фінансової звітності; 

- самостійна робота студентів поза контролем викладача - домашні завдання: 

усні та письмові, які сприяють виробленню навичок самостійної роботи. 

Серед методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності використовуються: 

- розгляд нормативно-правової бази фінансового обліку і звітності; 

- робота студентів у парі, що дає можливість перевірити знання один-одного. 

Результат парної роботи дає можливість викладачу прискорити перевірку знань 

студентів. 

 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Екологічний облік і аудит» 

здійснюється на основі результатів підсумкового контролю знань (заліку). 

Виконання студентом завдань поточного контролю є умовою успішного 

складання заліку. 
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Порядок поточного оцінювання знань студентів. 

Поточне оцінювання знань студентів є двох видів: обов’язкове та 

вибіркове. 

Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів з 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» здійснюється за такими об’єктами 

поточного контролю: 

1. Рівень засвоєння знань, систематичність та активність роботи на 

практичних (семінарських) заняттях. 

2. Виконання модульних (контрольних) завдань. 

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Контроль рівня засвоєння знань, систематичності та активності 

роботи студента протягом семестру. При такому контролі роботи студента 

оцінці підлягають: 

а) відвідування практичних занять; 

б) активність на практичних заняттях; 

в) рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

Максимальна оцінка контролю рівня засвоєння знань, систематичності та 

активності роботи студента складає 20 балів. 

15 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 80% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки “відмінно” та “добре”. 

10 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 65% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки “відмінно” та “добре”, або відвідали, 

як мінімум, 80% практичних занять та отримали на цих заняттях оцінки 

“відмінно”, “добре” та “задовільно”. 

5 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 50% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки “відмінно” та “добре”, або відвідали, 

як мінімум, 65% практичних занять та отримали на цих заняттях оцінки 

“відмінно”, “добре” та “задовільно”. 
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Систематичність та активність роботи усіх інших студентів оцінюється в 

0 балів. Отримані незадовільні оцінки на практичних заняттях прирівнюються 

до пропущеного заняття. 

Контроль за виконанням модульних завдань 

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення 

питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну 

систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. 

Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який 

винесений на самостійне вивчення. Програмний матеріал з дисципліни 

«Екологічний облік і аудит» розподіляється на 2 змістовні модулі. Об’єктами 

завдань модульного контролю можуть виступати: 

а) письмові контрольні роботи, які можуть включати теоретичні питання, 

тести та задачі (при оцінці письмової контрольної роботи кожне завдання 

оцінюється за шкалою 0, 1, 2 балів); 

Протягом вивчення курсу студенти повинні вирішити два модульних 

завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 0 - 5 балів (використовуються 

математична схема округлення). 

Максимальна оцінка модульного контролю знань студентів становить 10 

балів. 

Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання  

Контроль за обов’язковою самостійною роботою студента передбачає 

виконання студентом домашніх (розрахункових) завдань. Такі завдання 

розробляються кафедрою та доводяться до студентів. Контроль передбачає 

перевірку правильності виконання завдань. Максимальна оцінка складає 5 

балів, її отримують студенти, які виконали усі завдання. Успішність усіх інших 

студентів оцінюється в 0 балів. 

З метою мотивації наукової роботи студентів, здійснюється контроль 

виконання студентами вибіркових завдань самостійної роботи студентів. 

Студент самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне 

або декілька завдань, визначених у карті самостійної роботи студентів. 
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До вибіркових завдань належать: 

1. Підготовка навчальних конспектів лекцій. 

2. Написання реферату за заданою тематикою. 

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

проблематикою. 

4. Формування аналітичних звітів за заданою тематикою. 

5. Написання наукової роботи за заданою проблематикою. 

Формами контролю за вибірковими завданнями можуть бути: розгляд 

підготовлених матеріалів під час аудиторних занять; обговорення та/або захист 

матеріалів реферату та наукової роботи; доповідь на наукових студентських 

конференціях (семінарах); публікація статей або доповідей в збірниках 

(журналах). 

Завдання для самостійного опрацювання оцінюються в балах: 0; 1; 2; 3; 4; 

5. Набрані бали додаються до балів, набраних студентом за результатами 

контролю обов’язкових завдань. Загальна максимальна сума балів за даний вид 

робіт складає 10 балів, тобто студент може виконати два види робіт по 5 балів, 

або 1 по 10 балів. 

Загальна оцінка поточного контролю 

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів з дисципліни «Облік 

в бюджетних установах» визначається як сума балів за виконання обов’язкових 

та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 

балів. 

 

Порядок підсумкового оцінювання знань студентів 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Екологічний облік і аудит» 

складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 

до 60 балів включно), роботи студентів на практичних заняттях (діапазон від 0 

до 30 балів включно) та лекції усіх змістовних модулів (діапазон від 0 до 10 

балів включно). 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Вид занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т 1 Т 2 Т 3 КР 1 Т 4 Т 5 Т 6 КР 2 

Лекції 1,6 1,6 1,6  1,6 1,6 1,6  10 

Поточний та підсумковий 

контроль усіх змістових модулів  8 9 9 5 8 8 8 5 60 

Робота студентів на практичних 

заняттях 
5 5 5  5 5 5  30 

Усього 14,6 15,6 15,6 5 14,6 14,6 14,6 5 100 

 

№ Вид робіт 

Максимальна кількість 

балів за семестр за умови 

100% виконання окремого 

виду робіт 

1. Лекції усіх змістових модулів  10 

1.1 Відвідування, робота на лекції 7 

1.2 Конспект 3 

2 Поточний та підсумковий контроль усіх змістових 

модулів 

60 

2.1 Виконання тестових робіт з поточного контролю 20 

2.2 Самостійні роботи, опитування, підготовка та захист 

реферату 

25 

2.3 Публікація наукової статті або тез доповідей 5 

2.4 Виконання 2 модульних (контрольних робіт) 10 

3 Робота студентів на практичних заняттях 30 

3.1 Відвідування, наявність конспекту практичних занять  5 

3.2 Підготовка до заняття (виконання домашніх завдань) 20 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Екологічний облік і аудит» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / О.І. Авраменко – Кременчук: 

КрНУ, 2018. – 32 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Екологічний облік і аудит» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / О.І.Авраменко – Кременчук: 

КрНУ, 2018. – 22 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Екологічний облік і аудит» для студентів заочної форми навчання 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / О.І.Авраменко – Кременчук: 

КрНУ, 2018. – 22 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Податковий кодекс України № 2856-VI від 23.12.2010. [Електронний ресурс] 

 Режим доступу http: //zakon.rada.gov.ua. 

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: видання 2011 

року ; [пер. з англ. О.В. Селезньова, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик та ін.]. – К. : 

ТОВ «ІАМЦ АУ «Статус», 2011. – 1172 с. 

3. «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»:  Закон України   

№ 2258-VIII  21.12. 2017. [Електронний ресурс].  – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

4.  «Про екологічний аудит»: Закон України №1862-IV від 18.11.2012. 

[Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2856-17
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
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Додаткова 

1. Екологічне право : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]  / за ред. 

А. П. Гетьмана. - X.: Право, 2013. - 432 с. 

2. Голяш І.Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні  / І.Д.Голяш, 

С.Р.Романів, Л.А. Будник // Економіка та держава.– 2014.– № 6.– С. 65-67.  

3.  Бондар Ю.А. Впровадження екологічного аудиту в Україні  / Ю.А. Бондар // 

Економічний вісник Донбасу.– 2013.– № 2 (32).– С. 172-175. 

4. Макар С. В. Основы экономики и природопользования./ С. В. Макаров. – М.: 

ИМПЭ, 2011. – 192 с. 

5. Маліков В. В. Екологічний аудит: аналіз проблематики в наукових 

дослідженнях / В. В. Маліков // Бізнес Інформ. - 2015. - № 5. - С. 161-164. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_5_26. 

6. Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості 

аудиторських послуг : положення з національної практики контролю якості 

аудиторських послуг 1 : затв. рішенням Аудиторської палати України від 27 

вересня 2007 року № 182/4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.apu.com.ua/files/reestr/765047123.pdf. 

7. Організація і методика проведення аудиту // В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, 

С. Б. Ільїна та інші, К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 576с. 

8. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням 

: підручник; за ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки – Суми : ВТД 

«Універсальна книга», 2007. – 759 с. 

9. Основы экологического управления. – М. : Экопресс, 2008. – 230 с. 

10. Пантелєєв В. П. Внутрішній аудит : навч. посібник // В.П. Пантелєєв, М.Д. 

Корінько – К. : 2006. – 247 с. 

11. Пащенцева А.В. Сравнительная характеристика понятий экологический 

аудит и экологическая ревизия рекреационных территорий / А.В. Пащенцева // 

Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 140–145. 

12. Пелиньо Л. М. Місце екологічного обліку в сучасній системі 

бухгалтерського обліку та його важливе значення у сфері охорони довкілля / 

http://www.apu.com.ua/files/reestr/765047123.pdf
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Л. М. Пелиньо // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 70–

75. 

13. Пшенична А. Ж. Аудит: навч. посібник / А. Ж. Пшенична; Мін-во освіти і 

науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – К. : ЦУЛ, 

2008. – 320 с. 

14. Серов Г. П. Экологический аудит. Концептуальные и организационно-

правовые основы. / Г. П. Серов. – М. : Экзамен, 2008. – 768 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1.  «Все про бухгалтерський облік» - Всеукраїнська професійна газета 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vobu.com.ua/ 

2. «Баланс» – Всеукраїнське бухгалтерське видання [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://balance.ua/ 

3. «Податки та бухгалтерський облік» – Інформаційно-аналітична газета 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

4. Аудитор України Інформаційно-аналітична газета [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу :  http://apu.com.ua/ 

 

http://www.vobu.com.ua/
http://balance.ua/
http://www.nibu.factor.ua/ukr/

