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ЕКОЛОГІЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУТЬ І ВИДИ 

 

Згідно  визначення МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання 

та умовні актив», забезпечення є одним з видів зобов’язань 

підприємства, які виникають внаслідок минулих подій, незалежних від 

майбутніх дій суб'єкта господарювання. Під екологічними 

забезпеченнями ми розуміємо зобов’язання підприємства, які 

виникають внаслідок минулих подій із завдання шкоди навколишньому 

середовищу, незалежних від майбутніх дій суб'єкта господарювання. Це 

той об’єкт обліку, який дозволяє відобразити на балансі вплив 

теперішніх дій на майбутнє. Замула І.В. називає їх забезпечення 

майбутніх витрат на охорону навколишнього природного середовища 

[3]. 

Але чи реальним є об’єкт «екологічні забезпечення»? В.М. Жук 

зазначав, що проблема організації та обліку екологічних зобов'язань 

головним чином пов'язана з високим ступенем їх невизначеності. В той 

же час ігнорування екологічних зобов'язань у бухгалтерському обліку і, 

як наслідок, відсутність їх у звітності є небезпечним [1].  

Узагальнюючи результати досліджень Замула І.В. [4], 

Лебедевич С. [3], Костишин Н.С. [5], і трактування МСБО 37 можна 

виділити такі умови визнання екологічних забезпечень: 

- пов’язані з негативним впливом підприємства на довкілля, через 

що виникають певні зобов’язання (причому якщо згідно законодавства 

є обов’язок виправити завдану шкоду, то це конструктивне 

зобов’язання); 

- спричинить в майбутньому вибуття економічних ресурсів для 

усунення завданої шкоди; 

- зобов’язання в більшості випадків виникає не перед 

господарюючими суб’єктами чи державою, а перед громадськістю. 

В МСБО найбільше наводяться умови визнання саме екологічних 

забезпечень. Прикладами таких зобов'язань є забезпечення на 

виведення з експлуатації нафтової установки або атомної 

електростанції.  
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Вітчизняне законодавство про охорону навколишнього 

середовища не передбачає визнання екологічних забезпечень в обліку. 

На практику це впливає наступним чином. Підприємство здійснили такі 

заходи, які законом не передбачено, податкова знімає їх з витрат 

діяльності, а отже необхідно доплачувати податок на прибуток. 

Якщо проаналізувати Закон України «Про охорону 

навколишнього середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII, то 

підприємства, установи, організації здійснюють технічні та інші заходи 

для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності 

на навколишнє природне середовище. І немає жодних зобов’язань 

виправляти цю шкоду. Лише штрафи і відповідальність.  Функція 

відновлення шкоди лежить на державних органах Передбачено 

проведення широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, 

відновлення і поліпшення стану навколишнього природного 

середовища; 

Тобто в Україні шкода має усуватись за рахунок коштів з 

державного бюджету, який наповнюється екологічними податками і 

штрафами. Результати заподіяної шкоди і відновлення узагальнюються 

на підставі даних  моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, 

реєстри, автоматизовані бази даних, архіви, а також довідки, що 

видаються уповноваженими на те органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, громадськими організаціями, окремими 

посадовими особами. 

Щоб екологічні забезпечення стали реальністю необхідно 

передбачити на рівні галузевого законодавства обов’язок підприємств 

відновлювати природу, що дасть підстави класифікувати їх на 

обов’язкові і добровільні. В податковому законодавстві дозволити 

включати до витрат 
 

Література 

1. Жук В.М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому 

виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2.  С. 18-23. 

2. Замула І.В., Екологізація управління підприємством: роль бухгалтерського 

обліку. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6572/1/77.pdf 

3. Lebedevich, S. Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при 

екологізації економіки України. Науковий вісник НЛТУ України, 25(3), 184-187. URL: 

https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1149 

4. Замула І.В. Управління екологічними зобов’язаннями: обліковий та 

маркетинговий підходи Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу; 2-3(35). 

http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6572/1/77.pdf
https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1149

