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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

Лопін А.О. Нормативно-правове забезпечення обліку природного капіталу. У статті проаналізовано 
вітчизняне та міжнародне нормативно-правове забезпечення обліку та відображення у звітності елементів 
природного капіталу задля вдосконалення методичних засад обліково-звітної системи підприємств харчової 
галузі. Доведено, що розроблення в Україні пакета нормативно-правових актів з питань захисту довкілля та 
збереження природного різноманіття стане базисом науково обґрунтованої класифікації екологічних аспек-
тів діяльності підприємств харчової галузі, яку буде покладено в основу системи оцінювання та обліку при-
родного капіталу. Описано створену в Україні нормативно-правову базу з формування екологічної політики 
держави, яка враховує рекомендації ООН і включає чотири рівні нормативних документів, а саме Конститу-
цію України, кодекси, закони та постанови Кабінету Міністрів України. Досліджено світову систему органів 
управління нормативним забезпеченням обліку природного капіталу. Розподілені за рівнями (міжнародний, 
міждержавний, державний та облік природного капіталу підприємства) рамкові положення нормативних 
актів з організації обліку та контролю елементів природного капіталу.

Ключові слова: природний капітал, бухгалтерський облік, нормативно-правове забезпечення, захист до-
вкілля, біорізноманіття, екологічний облік.

Лопин А.А. Нормативно-правовое обеспечение учета природного капитала. В статье проанализиро-
вано отечественное и международное нормативно-правовое обеспечение учета и отражения в отчетности 
элементов природного капитала с целью усовершенствования методических основ учетно-отчетной систе-
мы предприятий пищевой отрасли. Доказано, что разработка в Украине пакета нормативно-правовых актов 
по вопросам защиты окружающей среды и сохранения природного разнообразия станет базисом научно 
обоснованной классификации экологических аспектов деятельности предприятий пищевой отрасли, кото-
рая будет положена в основу системы оценивания и учета природного капитала. Описана созданная в Укра-
ине нормативно-правовая база по формированию экологической политики государства, которая учитывает 
рекомендации ООН и включает четыре уровня нормативных документов, а именно Конституцию Украины, 
кодексы, законы и постановления Кабинета Министров Украины. Исследована мировая система органов 
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управления нормативным обеспечением учета природного капитала. Распределены по уровням (междуна-
родный, межгосударственный, государственный и учет природного капитала предприятия) рамочные поло-
жения нормативных актов по организации учета и контроля элементов природного капитала.

Ключевые слова: природный капитал, бухгалтерский учет, нормативно-правовое обеспечение, защита 
окружающей среды, биоразнообразие, экологический учет.

Lopin Andriy. Legal and regulatory support for accounting for natural capital. It is proved that in the 
context of Ukraine’s participation in international environmental and biodiversity protection projects, as well as 
Ukraine’s accession to global reporting initiatives for achieving sustainable development goals accounting regula-
tion system of environmental aspects of economic activity requires in-depth research. The article analyzes national 
and international regulatory legal provision of accounting and reporting of the natural capital elements, with pur-
pose of improving the methodological foundations of the food industry enterprises accounting and reporting system. 
It is proved that development of a package of regulations on environmental protection and conservation of natural 
diversity in Ukraine will become the basis for a science-based classification of food industry activity environmental 
aspects, which will form the basis of the system of natural capital elements assessment and accounting. Formed 
in Ukraine legal framework for the state’s environmental policy takes into account the UN recommendations and 
includes four levels of normative documents – the Constitution of Ukraine, codes, laws and Cabinet of Ministers of 
Ukraine resolutions. The world system of regulatory bodies of the natural capital accounting has been investigated. 
The framework provisions of the normative acts of the natural capital elements accounting are divided according 
to the levels (international, interstate, state and enterprise). It is proved that the first three levels determine the gen-
eral rules of the natural capital accounting, which must be observed by all enterprises, regardless of the types of 
economic activity and industry characteristics. It is substantiated that at the enterprise level these general rules are 
identified in the regulatory document – Accounting Policy, where it is advisable to prescribe in detail rules of natural 
capital elements synthetic and analytical accounting, accounts working plan, schedule of environmental documents 
flow, rules for transfer of different environmental indicators to reporting forms. The results of the analysis made it 
possible to conclude that the deterioration of environmental situation at the global level and signing the Association 
with the European Union requires from Ukraine further steps towards national environmental policy and National 
Plan of Action implementation (State Programs) harmonized with European standards which should be based on the 
natural capital accounting data of each enterprise.

Key words: natural capital, accounting, regulatory support, environmental protection, biodiversity, environmen-
tal accounting.

Постановка проблеми. Природа є основою процві-
тання та безпеки людей та економік. Природний капітал, 
який включає всі надбання природи, а саме геологію, 
ґрунт, повітря, воду та все живе, надає широкий спектр 
послуг людям і, згідно з оцінками, складає 36% від 
загального багатства країн світу. Однак багато переваг, 
які ми отримуємо від природи, й вплив, який ми маємо 
на природу, залишаються прихованими й часто не вра-
ховуються під час прийняття рішень у процесі управ-
ління суб’єктами господарювання. Як наслідок, природ-
ний капітал втрачається з тривожною швидкістю. Лише 
втрата лісів коштує світовій економіці від 2 до 5 триль-
йонів доларів на рік, або майже третину економіки Спо-
лучених Штатів Америки. Ні вартість природного капі-
талу, ні наслідки його втрати досі не відображаються в 
Системах національних рахунків, які використовуються 
країнами для вимірювання економічної активності, та 
не використовуються особами, які приймають рішення 
щодо формування стратегій розвитку, оцінювання їх 
ефективності та звітування про прогрес [1, с. 8].

Природний капітал відрізняється від інших форм 
капіталу, оскільки він є незамінним, бере участь у гене-
рації благ та послуг суспільства загалом, а не окремого 
підприємства, крім того, він може бути збережений 
лише сумісними зусиллями. Асоціація з Європейським 
Союзом, яку було підписано Україною у 2017 році, 
вимагає від нашої країни подальших кроків щодо співп-
раці з ЄС з питань упровадження державної стратегії 
екологічної політики та гармонізації державної стра-
тегії охорони довкілля за європейськими стандартами. 

Розроблення в Україні пакета нормативно-правових 
актів з питань захисту довкілля та збереження природ-
ного різноманіття стане базисом науково обґрунтова-
ної класифікації екологічних аспектів діяльності під-
приємств харчової галузі, яку буде покладено в основу 
системи оцінювання та обліку природного капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усвідом-
лення науковою та політичною громадськістю Європи 
необхідності розроблення та реалізації нових підходів 
до збереження природного середовища, біотичної та 
ландшафтної різноманітності як взаємопов’язаних нео-
дмінних складових середовища існування людини й 
запоруки подальшого розвитку суспільства зумовило 
формування низки нових підходів до вирішення орга-
нізаційних завдань охорони природи й осмислення їх 
наукового підґрунтя під новим кутом зору. Водночас 
Україна, успадкувавши через відомі історичні причини, 
багато традицій щодо природоохоронної справи колиш-
нього СРСР, істотно відстала в розвитку процесу фор-
мування й запровадження системних підходів до актив-
ного збереження природного середовища в умовах його 
істотної антропогенної трансформації [2, с. 19–20].

Проблематику узгодження нормативно-правового 
забезпечення охорони та обліку природного капітал з 
нормами міжнародного законодавства вивчали багато 
вітчизняних учених. Зокрема, Д. Грицишен дослідив 
нормативно-правове забезпечення обліку відходів та 
витрат на підвищення екологічної безпеки промисло-
вих виробництв [3], А. Валюх проаналізував відпо-
відність національного законодавства з екологічних 



192

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

питань стандартам ЄС [4], О. Нестеренко визначила 
правові засади класифікації елементів природного 
капіталу задля організації їх обліку та відображення 
у звітності [5], О. Гриценко обґрунтував основні пер-
спективи та засади упровадження екологічного обліку, 
розкриття можливостей відображення витрат еколо-
гічного регулювання [6], Н. Букало визначила основні 
напрями сучасної соціально-екологічної політики [7]. 
Водночас у контексті участі України в міжнародних 
проєктах захисту навколишнього середовища та біо-
різноманіття, а також приєднання України до світових 
ініціатив звітування з досягнення цілей сталого роз-
витку потребує поглиблених досліджень система нор-
мативно-правового регулювання обліку екологічних 
аспектів господарської діяльності.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є аналіз вітчизняного та міжнародного норма-
тивно-правового забезпечення обліку та відображення 
у звітності елементів природного капіталу для вдоско-
налення методичних засад обліково-звітної системи 
підприємств харчової галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інстру-
ментом реалізації стратегії розвитку природного капі-
талу є програмно-цільове регулювання за допомогою 
розроблення довгострокової, середньострокових та 
короткострокових програм розвитку держави, її регіонів, 
адміністративно-територіальних одиниць, інноваційно-
інвестиційних проєктів, що реалізуються в системі дер-
жавного управління. Необхідним елементом процесу 
розроблення й реалізації стратегії розвитку природного 
капіталу України є формування їхнього ресурсного та 
інституційно-організаційного забезпечення [4, с. 100]. 
Вирішенню означених питань сприяє міжнародний 
ТЕЕВ-проєкт в Україні (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity, TEEB), який покликаний забезпечити 
системне інтегрування екологічної оцінки біорізнома-
ніття у рішення відповідних органів влади в країні та 
загальну систему еколого-економічних розрахунків, що 
вимагає перш за все розроблення методологічних засад 
обліку окремих елементів природного капіталу та їх роз-
криття у звітності суб’єктів господарювання [8].

Зростаюче людське населення й наша все більш 
інтенсивна поведінка все частіше висувають вимоги 
до глобальних екосистем та біорізноманіття. Висна-
ження та деградація цих запасів можуть безповоротно 
зменшити доступність переваг для майбутніх поко-
лінь, а багато екосистем можуть бути настільки дегра-
дованими, що майбутні покоління взагалі не зможуть 
отримати від них користь. Крім того, багато людей досі 
не знають про повну цінність, або цінність природи, 
тобто про велику кількість послуг, які надає природа. 
Отже, зростає політичний тиск щодо пошуку способів 
чіткого та систематичного обліку природних ресурсів 
та їх переваг, які можна вбудувати в коло рішень, які 
впливають на наше благополуччя сьогодні та наше 
спільне майбутнє [9].

Як зазначив нобелівський лауреат Джозеф Стігліц, 
приватна компанія оцінюється як за звітом про при-
бутки, так і за балансом, але більшість країн складає 
лише декларацію про прибутки та збитки (ВВП), дуже 
мало держав знають про національний баланс. Облік 
багатства, включаючи облік природного капіталу, необ-
хідний для оцінювання стійкості зростання [10]. Облік 
природного капіталу (NCA) зазвичай визначається як 

вимірювання запасів природних ресурсів (як віднов-
люваних, так і невідновлюваних) та потоків вигід, які 
вони забезпечують. Облік природного капіталу ставить 
за мету фіксацію та інтеграцію внеску природи в сис-
теми, які приватний та державний сектори використо-
вують для прийняття бізнес-рішень [1, с. 9].

Сформована в Україні нормативно-правова база з 
формування екологічної політики держави враховує реко-
мендації ООН і включає чотири рівні нормативних доку-
ментів, а саме Конституцію України, кодекси, закони та 
постанови Кабінету Міністрів України (рис. 1).

Світову систему органів управління нормативним-
забезпеченням обліку природного капіталу (System of 
Environmental Economic Accounting, SEEA) заступник 
директора департаменту статистики ООН Іва Хавінга 
представила як трирівневу структуру, керівне місці в 
якій посідає Комітет експертів ООН з еколого-еконо-
мічного обліку (United Nations Committee of Experts of 
Environmental Economic Accounting, UNCEEA), тобто 
керівний орган з питань інтеграції та впровадження 
SEEA, створений у 2005 році на 36-й сесії Комісії ста-
тистики ООН (рис. 2) [11].

На першому рівні управління еколого-економіч-
ним обліком виділено два елементи, такі як Центральна 
структура Технічного комітету СЕЕО та Технічний 
комітет СЕЕО з експериментального обліку екосистем. 
Центральна структура Технічного комітету SEEA – це 
невелика група технічних експертів, відповідальних за 
просування порядку денного досліджень і подальший роз-
виток матеріалів та інструментів для впровадження SEEA.

Центральна структура СЕЕО об’єднує в єдину 
систему вимірювань інформацію про воду, мінерали, 
енергію, деревину, рибу, ґрунти, землі та екосистеми, 
забруднення й відходи тощо. Центральна структура 
СЕЕО складається з низки різних рахунків, які, відпо-
відно до концепції Системи національних рахунків, є 
інтегрованими й об’єднаними в єдину інформаційну 
систему шляхом застосування одних і тих самих кон-
цепцій, структур, правил і принципів бухгалтерського 
обліку до різних потоків екологічної інформації. Таким 
чином, Центральна структура СЕЕО є міжнародним 
статистичним стандартом для вимірювання навколиш-
нього середовища у взаємозв’язку з економікою й охо-
плює вимір у таких трьох основних галузях:

– екологічні потоки – потоки природних ресурсів, 
продуктів і залишків між навколишнім середовищем та 
економікою, а також усередині економіки як у фізич-
ному, так і в грошовому вираженні;

– запаси екологічних активів – запаси окремих акти-
вів, таких як водні або енергетичні активи, та інформація 
про те, як вони змінюються протягом звітного періоду в 
результаті економічної діяльності й природних процесів 
як у фізичному вираженні, так і в грошовому еквіваленті;

– Економічна діяльність, пов’язана з навколишнім 
середовищем, – грошові потоки від економічної діяль-
ності, пов’язаної з навколишнім середовищем, включа-
ючи витрати на охорону навколишнього середовища та 
управління ресурсами, а також виробництво «екологіч-
них товарів і послуг».

Паралельно з Центральною структурою Техніч-
ного комітету SEEA на першому рівні міжнародного 
регулювання екологічного обліку діє Технічний комі-
тет SEEA з експериментального обліку екосистем, 
завданням якого було затверджено у березні 2013 року 
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Державна екологічна інспекція України; Державне агентство України з управління зоною відчудження;
Державна служба геології та надр України; Державне агентство водних ресурсів України; Державне агентство 

лісових ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; Державна інспекція 
енергетичного нагляду України; Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Конституція 
України

Господарський 
кодекс України

Нормативно-
правові 

документи

Президент України Кабінет Міністрів України Верховна Рада України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального шельфу є об’єктами права власності Українського 

народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу 
відповідно до закону. Стаття 41. Використання власності не може погіршувати екологічну ситуацію і 

природні якості землі. Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди природі.

Стаття 10. Держава здійснює екологічну політику, що забезпечує раціональне використання та повноцінне 
відтворення природних ресурсів, створення безпечних умов життєдіяльності населення. Глава 15. 
Визначає правові засади використання природних ресурсів у сфері господарювання, а саме використання 
природних ресурсів суб’єктами господарювання, використання природних ресурсів на праві користування, 
права та обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів.

Регулятори екологічної діяльності

Водний, земельний, 
лісовий кодекси,
кодекс про надра

України

Визначають питання управління і контролю у галузях використання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів; відносин щодо володіння, розпорядження та користування землею; відносин, які стосуються 
володіння, користування і розпорядження лісами та спрямовані на забезпечення відтворення, охорони та 
стале використання лісових ресурсів; гірничих відносин задля забезпечення раціонального, комплексного 
використання надр для задоволення потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування під час 
користування надрами безпеки навколишнього природного середовища.
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«Про охорону 
навколишнього 

природного 
середовища»

«Про охорону 
атмосферного повітря

«Про рослинний світ»

Визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання відносин у галузях
охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, 

запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне 
середовище, збереження природних ресурсів, ландшафтів та інших природних комплексів.

Визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.

Регулює суспільні відносини у сфері охорони, використання та відтворення дикорослих та інших 
несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а 

також грибів, їх угруповань і місцезростань.

«Про тваринний світ»
Визначає правові та організаційні засади регулювання відносин у галузях охорони, використання і 
відтворення об’єктів тваринного світу; збереження та поліпшення середовища існування диких тварин;
забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин.

«Про мисливське 
господарство та 

полювання»

Визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі 
мисливського господарства та полювання, забезпечує рівні права усім користувачам мисливських угідь
у взаємовідносинах з органами державної влади щодо ведення мисливського господарства, організації
охорони, регулювання чисельності, використання та відтворення тваринного світу.

«Про питну воду, 
питне водопостачання 

та водовідведення»

Визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного 
водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для 
здоров’я людини питною водою
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«Деякі питання здійснення державного 
моніторингу в галузі охорони атмосферного 
повітря»

Визначає механізм організації та здійснення державного моніторингу в 
галузі охорони атмосферного повітря, з питань охорони навколишнього 
природного середовища.

«Про затвердження Положення про Державний 
фонд охорони навколишнього природного 
середовища

»

Визначає питання фінансування природоохоронних заходів та заходів, 
пов’язаних з раціональним використанням і збереженням природних 
ресурсів.

«Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається 
періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів»

Затверджує критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається періодичність проведення 
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною 
інспекцією. Визначає категорії видів планової діяльності та об’єктів, що 
можуть мати значний вплив на довкілля, види порушень вимог 
законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Податковий 
кодекс України

Регулює питання оподаткування екологічним податком, а саме обсяги та види забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; обсяги та види забруднюючих речовин, які 
скидаються безпосередньо у водні об’єкти; обсяги та види (класи) розміщених відходів.

Рис. 1. Нормативно-правове регулювання екологічної політики України
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Статистичною комісією ООН розроблення Системи 
еколого-економічного обліку. Експериментальний 
екосистемний облік (СЕЕО) як основа для початку 
тестування й подальшого розвитку цієї нової галузі 
національного обліку був офіційно опублікований у 
2014 році, маючи вигляд спільної публікації Органі-
зації Об’єднаних Націй, Європейської комісії, Продо-
вольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних 
Націй, Організації економічного співробітництва і роз-
витку, Світового банку.

Другий рівень управління еколого-економічним 
обліком представлений Лондонською групою з екологіч-
ного обліку, яка була створена у 1993 році задля надання 
практикам можливості ділитися своїм досвідом щодо 
розроблення та впровадження екологічних рахунків 
вбудованої Системи національних рахунків країн світу. 
Назва групи походить від міста проведення першого 
засідання у березні 1994 року (Лондон, Англія). Лон-
донська група – це добровільна неформальна група екс-
пертів, які переважно представляють національні ста-
тистичні агентства та міжнародні організації. Щорічні 
збори Лондонської групи служать форумом для огляду, 
порівняння та обговорення роботи, що проводиться 
учасниками щодо розроблення екологічних рахунків.

Форум експертів з питань експериментального 
обліку екосистем SEEA, який займає третій рівень між-
народної СЕЕО, покликаний об’єднати статистиків, 
дослідників та експертів щодо обліку екосистем, моде-
лювання екосистем, просторового аналізу екосистем-
них послуг, економіки навколишнього середовища та 
екології, а також фахівців зі спостереження за землею 
задля виконання таких завдань:

– обмін передовим досвідом у складанні екосистем-
них звітів;

– демонстрація методологічних і технічних досягнень;
– пошук консенсусу щодо методичних прийомів, 

які повинні бути включені в практичні керівництва;
– розроблення рекомендацій щодо перегляду сис-

теми еколого-економічного обліку.

Означені комітети ООН розробляють 
описані в СЕЕО ЕЕО рамкові документи 
з питань екологічного обліку, які повинні 
розглядатись як базис для порівняння та 
обговорення. Їх слід сприймати як керів-
ництво до типів інформації, які можна 
організувати за логікою обліку, яка 
дасть змогу найбільш повно врахувати 
взаємозв’язок між екосистемами та еко-
номікою в конкретній країні.

На рівні суб’єктів господарювання в 
Україні під час організації екологічного 
обліку необхідно враховувати рамкові 
положення нормативних актів з органі-
зації обліку та контролю елементів при-
родного капіталу, які ми пропонуємо 
розподілити за рівнями (міжнародний, 
міждержавний, державний та облік при-
родного капіталу підприємства) (рис. 
3). Перші три рівні визначають загальні 
правила ведення обліку природного 
капіталу, яких повинні дотримуватися 
всі підприємства незалежно від видів 
економічної діяльності та галузевих 
особливостей. На рівні підприємства 

ці загальні правила ідентифікуються в розпорядчому 
документі, а саме Наказі про облікову політику, в якому 
доцільно детально прописати правила синтетичного й 
аналітичного обліку природного капіталу, як додатки 
навести робочий план рахунків, графік документообігу 
первинних документів, правила перенесення екологіч-
них показників до різних форм звітності тощо.

Висновки. Результати здійсненого аналізу дають 
змогу зробити висновок, що погіршення екологічної 
ситуації на світовому рівні, підписання Асоціації з 
Європейським Союзом вимагають від України подаль-
ших кроків щодо упровадження державної стратегії 
екологічної політики та втілення гармонізованого з 
європейськими стандартами Національного плану 
дій (державної програми) з охорони довкілля, яка має 
базуватись на даних бухгалтерського обліку природ-
ного капіталу на кожному підприємстві. Налагодження 
дієвої обліково-звітної системи екологічних наслідків 
діяльності та природного капіталу сприятиме:

– розробленню стратегії екологічно свідомого 
управління підприємством;

– вчасній ідентифікації ризиків виникнення надмір-
ного антропогенного впливу на навколишнє середовище 
й вжиттю обмежуючих та попереджувальних заходів;

– поглибленому аналізу фінансових результатів від 
природоохоронної діяльності й визначенню впливу цих 
витрат на ефективність підприємства та ціну товарів, 
готової продукції чи послуг в основних видах діяльності, 
які мають найбільший вплив на природний капітал;

– оцінюванню економічного збитку, що завдає 
забруднення навколишнього середовища;

– забезпеченню практичного зв’язку між показни-
ками фінансової, екологічної звітності та звітності зі 
сталого розвитку.

Перспективи подальшого вивчення заявленої проб-
леми вбачаємо в розробленні робочого плану рахунків 
для обліку природного капіталу, форм первинних доку-
ментів та алгоритмів перенесення інформації про його 
складові частини до різних форм звітності.

Комітет експертів ООН з еколого-економічного обліку
(United Nations Committee of Experts of Environmental

Economic Accounting, UNCEEA)

Центральна структура 
Технічного комітету SEEA
(Technical Committee of the 
SEEA Central Framework)

Технічний комітет SEEA
з експериментального обліку 

екосистем (Technical Committee 
of the SEEA Experimental 

Ecosystem Accounting)

Лондонська група з еколого-економічного обліку
(London Group on Environmental Economic Accounting)

Форум експертів з питань експериментального обліку 
екосистем SEEA (Forum of Experts on SEEA Experimental 

Ecosystem Accounting)

Рис. 2. Міжнародні органи управління нормативно-правовим 
забезпеченням обліку природного капіталу
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Рис. 3. Рівні нормативних актів з організації обліку та контролю елементів природного капіталу
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