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ACCOUNTING FOR ENVIRONMENTAL COSTS IN OPERATING ACTIVITIES FORESTRY

У статті розглянуто питання щодо вивчення економічної сутності операційної діяльності лісо
вого господарства та її місця в сучасних умовах господарювання. Розкрито основні організа
ційнотехнологічні особливості основної діяльності лісогосподарських підприємств. Визначе
но проблеми відображення природоохоронних витрат в обліку операційної діяльності лісового
господарства. Наведено характеристику витрат операційної діяльності (основного виробницт
ва) лісового господарства для можливості виокремлення в них природоохоронних витрат, з
метою відображення в бухгалтерському обліку та можливості аналізу ефективності їх викорис
тання. Здійснено характеристику статей калькуляції лісогосподарської продукції, для цілей
виокремлення в них поточних природоохоронних витрат. Запропоновано склад поточних при
родоохоронних витрат операційної діяльності лісового господарства. За результатами дослі
дження надано практичні рекомендації з обліку природоохоронних витрат у лісовому госпо
дарстві.
The questions for the study of the economic substance of forestry operations and its place in the
contemporary economy. The basic organizational and technological features of main forestry
companies. The problems reflect environmental costs in the operating account of Forestry. The
characteristic operating costs (primary production) forest for the possibility of isolating them
environmental costs to reflect the accounting analysis capabilities and effectiveness of their use.
Done characteristic items costing forest products, for the purpose of isolating them in ongoing
environmental costs. A composition of current operating costs of protected forest. The study provided
practical guidance on accounting for environmental costs in forestry.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

даної галузі економіки перебуває на досить низькому
Рівень розвитку лісового господарства має безпо" рівні в порівнянні з країнами Європи. Тому виникає по"
середній вплив на розвиток економіки країни, оскільки треба не тільки в ефективному та раціональному веденні
є однією із важливих галузей економіки. Сучасний стан лісогосподарської діяльності, а і в належному відобра"
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женні її результатів в бухгалтерському обліку, який є
основним джерелом інформації для прийняття ефектив"
них управлінських рішень. У сучасній обліково"еко"
номічній літературі все більшої актуальності набувають
теоретико"методологічні проблеми відображення в бух"
галтерському обліку природоохоронної діяльності
підприємств. Якісний рівень природоохоронної діяль"
ності у лісовому господарстві залежить від багатьох
чинників, серед яких необхідно виділити такий, як по"
внота відображення природоохоронних витрат в обліку.
Існуюча система інформації про природоохоронну
діяльність значно відстає від потреб у ній, що значно уск"
ладнює подальше удосконалення діючого механізму лісо"
користування. Очевидно, що для правильного розрахун"
ку ефективності природоохоронних заходів, необхідний
точний облік природоохоронних витрат і результатів при"
родоохоронної діяльності, причому доцільно використо"
вувати такі показники, за якими ведеться достовірний
облік. Проте в бухгалтерському обліку менш за все відоб"
ражаються результати природоохоронної діяльності і вит"
рати понесені на неї. Особливо це стосується поточних
природоохоронних витрат. У більшості випадків ці витра"
ти повністю "розчиняються" у собівартості продукції, не
виокремлюючись у окремі статті бухгалтерського обліку і
звітності. Тому неможливість швидко та достовірно обліко"
вувати дані витрати і визначити результати природоохо"
ронної діяльності, ускладнює їх оцінку й аналіз.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання, пов'язані з реалізацією облікових функцій
у системі управління витратами, доходами, результата"
ми операційної діяльності, досліджено у працях таких
вітчизняних вчених, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, С.Ф. Голов, В.О. Ластовець"
кий, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький,
В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко. Треба зазначити, що дум"
ки щодо визначення сутності операційної діяльності зга"
даних науковців відрізняються.
Проблеми обліку, аналізу та контролю витрат, а
також калькулювання собівартості продукції знайшли
висвітлення у працях вітчизняних вчених: М.Т. Білухи,
Б.М. Богача, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валує"
ва, А.М. Герасимовича, О.В. Гордеєвої, С.Ф. Голова,
М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Лінника,
Г.В.Максимової, М.А. Меньшикової, Є.В. Мниха, Л.В. На"
падовської, М.С. Пушкара, В.В. Сопка ін., а також зару"
біжних вчених: П.С. Безруких, М.А. Вахрушиної, К. Дру"
рі, В.Б. Івашкевича, Л.В. Сластіхіной, Т.П. Карпової,
Е.В. Морозової.
Спроби класифікації природоохоронних витрат зро"
били у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних
авторів, зокрема, О.Ф. Балацький, І.В. Бешуля, К.Г. Гоф"
ман, Л.В. Гнилицька, О.М. Думнов, Т.А. Дьоміна, В.Н. Кіс"
лий, К.С. Саєнко, Л.В. Сотнікова, С.В. Макар, Л.І. Мак"
симів, Л.Г. Мельник, Є.В. Мішенін, І. Потравний, В.З. Па"
пінко, Т.О. Кірсанова та ін. Однак загалом питання
класифікації природоохоронних витрат у лісовому гос"
подарстві в існуючих наукових розробках висвітлені в
незначній мірі.
Слід відзначити, що проблеми відображення в об"
ліку природоохоронних витрат операційної діяльності
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лісового господарства, в спеціальній обліково"аналі"
тичній літературі виражені слабо та безсистемно, що й
окреслює актуальність дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є характеристика витрат операційної
діяльності (основного виробництва) лісового господар"
ства для можливості виокремлення в них природоохо"
ронних витрат для цілей відображення в бухгалтерсько"
му обліку та можливості аналізу ефективності їх викори"
стання. Відповідно до мети необхідно: визначити сутність
операційної діяльності лісового господарства; окресли"
ти організаційно"технологічні особливості основної
діяльності лісового господарства, які здійснюють суттє"
вий вплив на організацію обліку і аналізу; здійснити ха"
рактеристику статей калькуляції лісогосподарської про"
дукції, для цілей виокремлення в них поточних природо"
охоронних витрат; дати практичні рекомендації з обліку
природоохоронних витрат у лісовому господарстві.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Господарсько"фінансова діяльність підприємств
лісового господарства на сучасному етапі їх розвитку
пов'язана з витрачанням матеріальних, фінансових і
трудових ресурсів. Відповідно до прийнятої класифі"
кації діяльності підприємств лісового господарства та
відповідних витрат, вона поділяється на звичайну
діяльність — це будь"яка основна діяльність, яка перед"
бачена статутом підприємства, та надзвичайну діяль"
ність, за якої не очікується, що події або операції по"
вторюватимуться періодично.
Звичайна діяльність поділяється на операційну
діяльність, тобто витрати основної діяльності підприє"
мства, що не належать до витрат, пов'язаних з інвести"
ційною чи фінансовою діяльністю підприємства. Витрати
основної діяльності — це витрати, пов'язані з виробниц"
твом та реалізацією продукції (товарів, робіт і послуг),
що є головною метою діяльності підприємства.
Господарська діяльність для більшості промислових
підприємств, зокрема і лісових господарств, передовсім
повинна базуватися на максимізації результативності
операційної діяльності, що є найвагомішим та принци"
пово важливим її видом, відповідає основній меті ство"
рення та функціонування.
В економічній літературі, нормативних актах немає
єдиного визначення поняття операційної діяльності. За"
галом її пов'язують зі здійсненням операцій, процесів
щодо реалізації стратегії підприємства, визначеної ста"
тутом під час його створення.
Функціонування операційної діяльності підприєм"
ства є об'єктом досліджень багатьох вчених"еконо"
містів. Часто термін "операційна діяльність" замінював"
ся на термін "виробнича діяльність". Але "виробнича
діяльність" — поняття вужче за операційну діяльність,
оскільки остання є однією з функціональних стратегій
розвитку підприємства. Операційна діяльність суб'єкта
господарювання визначена О.В. Єфімовою як "су"
купність типових для умов функціонування підприємства
операцій, що впливають на стабільне формування фінан"
сового результату через високу ймовірність отримання
доходів і виникнення витрат" [5, с. 206].

Інвестиції: практика та досвід № 24/2015
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Таблиця 1. Характеристика основної діяльності підприємств
лісового господарства
ȼɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

ɇɟɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɛɿɬ
9 ɲɬɭɱɧɟ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ;
9 ɥɿɫɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ (ɹɪɢ, ɛɚɥɤɢ, ɩɿɫɤɢ ɬɨɳɨ);
9 ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɟ ɥɿɫɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ (ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ);
9 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɧɚɫɿɧɧɽɜɨʀ ɛɚɡɢ (ɥɿɫɨɧɚɫɿɧɧɽɜɢɯ ɩɥɚɧɬɚɰɿɣ, ɞɿɥɹɧɨɤ);
9 ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ;
9 ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɨɪɿɝ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
9 ɝɿɞɪɨ-, ɥɿɫɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿɹ ɬɚ ɥɿɫɨɨɫɭɲɟɧɧɹ;
9 ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɧɚɫɿɧɧɹ;
9 ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ;
9 ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ;
9 ɨɯɨɪɨɧɚ ɥɿɫɿɜ ɜɿɞ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɫɚɦɨɜɿɥɶɧɢɯ ɪɭɛɨɤ;
9 ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɥɿɫɿɜ ɜɿɞ ɩɨɠɟɠ;
9 ɡɚɯɨɞɢ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɿɜ ɜɿɞ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɯɜɨɪɨɛ;
9 ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɭɛɤɚɯ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɥɿɫɨɦ,
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɪɭɛɤɚɯ;
9 ɿɧɲɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɤɚ, ɥɿɫɨɯɿɦɿɹ, ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɠɢɜɢɰɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɨɧɫɟɪɜɿɜ, ɩɨɛɿɱɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɿɥɶɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
9 ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ;
9 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;
9 ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ;
9 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ, ɝɭɠɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ;
9 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɞɨɪɿɝ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
9 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ;
9 ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ;
9 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚ ɧɢɠɧɿɯ ɫɤɥɚɞɚɯ;
9 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɜɟɪɫɬɚɬɿɜ;
9 ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɥɨɬɭ
9 ɧɟɜɿɞɨɦɱɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ;
9 ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ;
9 ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɡɚɤɥɚɞɢ;
9 ɩɿɞɫɨɛɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

І.О. Бланк виділяє низку особливостей: мета і харак"
тер діяльності, залежність від життєвого циклу підприє"
мства, необхідність попередньо інвестованого капіталу
та значних обсягів ресурсів, орієнтація на товарний ри"
нок, наявність операційного ризику [2, с. 104—105]. Так,
Л.А. Алексеєнко та В.М. Олексієнко визначають опера"
ційну діяльність як основний вид діяльності підприєм"
ства з метою здійснення якого воно було створене. У
такому припущенні саме мета визначає економічний
зміст та характер операційної діяльності [4, с. 131].
Л.Г. Ловінська стверджує, що сутність операційної
діяльності підприємства проявляється через сукупність
господарських операцій, здійснених упродовж звітно"
го періоду [7, с. 60]. Характеризуючи основні відмінності
операційної діяльності від інших видів, Л.А. Бернстайн
вказує лише на постійну повторюваність та регулярність
господарських операцій [1, с. 304].
Згідно з Національним Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансо"
вої звітності" операційна діяльність — це основна діяль"
ність підприємства, а також інші види діяльності, які не
є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [10]. Міжна"
родні стандарти бухгалтерського обліку визначають, що
операційна діяльність — це основна діяльність суб'єкта
господарювання, яка приносить дохід, а також інші види
діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяль"
ністю.
Операційна діяльність підприємств лісового госпо"
дарства — це будь"яка основна діяльність, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою
діяльністю. До витрат операційної діяльності підпри"

ємств лісового господарства відносяться витрати основ"
ної діяльності, до яких включається собівартість реалі"
зованої продукції (робіт, послуг), адміністративні вит"
рати та витрати на збут. На підприємствах лісового гос"
подарства основна діяльність включає основне вироб"
ництво, допоміжне виробництво та непромислове ви"
робництво (табл. 1).
Вважаємо доцільним визначити перелік робіт та
послуг лісового господарства, які складають операцій"
ну діяльність підприємства, а отже, формують сукупність
операційних витрат підприємства. Об'єкти, види про"
дукції, роботи та послуги, які формують статті операц"
ійних витрат лісового господарства складають наступні
групи: лісогосподарські роботи, лісозахисні роботи,
гідролісомеліоративні та лісоосушувальні роботи, лісо"
культурні роботи, протипожежні заходи, роботи по по"
лезахисному лісорозведенню за договорами, послуги,
що надаються на сторону. Лісогосподарські роботи
включають: витрати на відведення лісосіки під всі види
рубок (рубки догляду за лісом — освітлення, прочищен"
ня, проріджування, прохідні рубки; санітарні рубки —
вибіркові та суцільні; лісовідновні рубки; рубки пере"
формування; рубки пов'язані з реконструкцією дерево"
станів; ландшафтні рубки), інші заходи пов'язані з ве"
денням лісового господарства. Лісозахисні роботи пе"
редбачають витрати на поточні патологічні досліджен"
ня, витрати на вибірку свіжо заражених і висадження
ловчих дерев, витрати наземних винищувальних заходів
боротьби (заходи, які проводяться в природних насад"
женнях і в лісових культурах, переведених в лісо покрив"
ну площу), витрати на авіа хімічної боротьби. Гідролі"
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сомеліоративні та лісоосушувальні роботи включають
витрати на осушування лісових площ, розчищення
транспортних шляхів, витрати на ремонт та утримання
осушувальної системи, встановлення зрошувальних си"
стем, їх ремонт та обслуговування, встановлення про"
стих гідротехнічних споруд та ін. Лісокультурні роботи
передбачають витрати на підготовку грунту, садіння і
висівання лісу, витрати по догляду за лісовими культу"
рами, витрати на заготівлю лісового насіння, витрати на
вирощування садивного матеріалу в розсадниках. До
останніх входять заробітна плата робочих, частка ви"
трат по утриманню механізмів (тракторів з тягачами та
ін.), вартість добрив, хімічних матеріалів на покриття
посівів, огородження плантацій. Протипожежні заходи
включають витрати на влаштування протипожежних
розривів, мінералізованих смуг та догляд за ними, бу"
дівництво доріг протипожежного призначення, органі"
зацію та утримання лісових пожежних станцій і зв'язку,
утримання тимчасових пожежних наглядачів, утриман"
ня інспекторів поліції. Гасіння лісових пожеж включа"
ють витрати на заробітну плату робочих, зайнятих гасі"
нням пожеж, витрати на транспортування робочих до
місця пожежі і назад, організацію харчування, вартість
хімікатів і інших засобів пожежогасіння, вартість усіх
видів транспорту, вартість послуг сторонніх організацій.
Роботи по полезахисному лісорозведенню за догово"
рами включать витрати здійсненні на полезахисні ро"
боти по лісорозведенню за договорами укладеними з
іншими організаціями та установами [3, с. 125—131].
Сьогодні в Україні віднесення тих чи інших витрат
до природоохоронних регламентується трьома основ"
ними документами:
— "Рекомендація про порядок складання звіту за
формою 1 — екологічні витрати "Звіт про екологічні
збори і поточні витрати на охорону природи", затверд"
жена наказом Держкомстату України від 01.07.2002 р.,
№ 253 [11];
— "Перелік видів діяльності, що належать до при"
родоохоронних заходів", затверджений постановою
КМУ від 17.09.96 р., № 1147 [9];
— "Інструкція по плануванню, обліку і калькулю"
ванню собівартості продукції (робіт, послуг) на
підприємствах лісового господарства України" № 72
від 17.07.96 р. [6].
Згідно з першим нормативним документом до скла"
ду екологічних витрат відносять: збори за забруднення
навколишнього середовища (екологічні збори); затра"
ти на капітальний ремонт основних засобів природоохо"
ронного призначення; поточні витрати на природоохо"
ронну діяльність [11].
Дотримання вимог згідно з третім нормативним
документом дозволяє ідентифікувати ті чи інші вироб"
ничі витрати та віднести їх до природоохоронних. Од"
нак практика ведення бухгалтерського обліку у лісогос"
подарських підприємствах показує, що облік природо"
охоронних витрат проводиться безсистемно, а самі по"
казники витрат не відображають їх реальної величини.
Наявна інформація про природоохоронні витрати не
дозволяє провести об'єктивний економічний аналіз при"
родоохоронної діяльності підприємств, який є основою
прийняття обгрунтованих ефективних управлінських
рішень.
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Особливо це стосується бухгалтерського обліку по"
точних природоохоронних витрат. У більшості випадків
дані витрати змішуються з аналогічними витратами на
виробництво продукції та не виділяються окремою стат"
тею. Основна частина поточних природоохоронних вит"
рат "розчиняється" у витратах на утримання і експлуа"
тацію обладнання, загальновиробничих та адміністра"
тивних витратах, інших виробничих витратах. Відповід"
но до Інструкції з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах
лісового господарства України поточні витрати (зазна"
чені вище) відносяться на статтю "Загальногосподарські
витрати". До цієї ж статті відносять компенсаційні пла"
тежі за використання природних ресурсів, в той же час,
витрати, пов'язані з використанням природної сирови"
ни в складі відрахувань для покриття витрат на геоло"
горозвідку та геологорозшуки корисних копалин, на
рекультивацію земель, плати за деревину, продану на
пні (попнева плата), та за воду, що вибирається з водо"
господарських систем у межах затверджених лімітів, а
також платежі за використання інших природних ре"
сурсів відносяться на статтю "Сировина і матеріали" [6,
ч.1, ст. 3 (п. 17.5)].
Ясна річ, що найбільшу частку в сукупності опера"
ційних витрат займає собівартість лісопродукції, яка ви"
никає внаслідок проведення лісогосподарських робіт.
Зважаючи на техніко"організаційні особливості лісогос"
подарської діяльності, основною методологічною про"
блемою є калькулювання собівартості лісогосподарсь"
кої продукції. Історично складені об'єктивні умови фун"
кціонування підприємств лісового господарства призве"
ли до того, що в питаннях обчислення витрат виробниц"
тва і собівартості продукції ще немає остаточної уста"
леної стандартності. Передусім це викликано тим, що
на різних стадіях виробництва, фактично не завершую"
чи його, можна отримати готову до реалізації продук"
цію. Крім того, висока трудо" і енергомісткість лісогос"
подарського виробництва вимагає особливо ретельних
розрахунків при обчисленні собівартості продукції
(калькуляції витрат). До того ж в калькуляції собівар"
тості продукції лісового господарства важко відстежи"
ти природоохоронні витрати, які дозволяють побачити
реалізацію природоохоронних заходів підприємства.
Тому важливим і актуальним питанням на сьо"
годнішній день є удосконалення методики визначення
калькуляції собівартості лісопродукції, з урахуванням
екологічного фактору як важливого чинника підвищен"
ня конкурентоспроможності лісопродукції і ефектив"
ності виробництва в цілому. Важливість цієї проблеми
підтверджує жвава дискусія між провідними вченими
щодо зміни офіційних методик визначення собівартості
лісопродукції, проте урахування ними природоохорон"
них витрат розмите і нечітке.
Основні аспекти, пов'язані з розв'язанням постав"
лених питань, розглядались у працях З. Рижавського,
С. Родіонова, С. Гітліна, Т. Шапоринського, В. Поляко"
ва, А. Шенберга, І. Синякевича, І. Шера, Ч. Гаррісона та
інших науковців.
На основі інформації системи обліку та звітності
підприємства здійснюється калькулювання собівартості
продукції. У Методичних рекомендаціях з формування
собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах
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Рис. 1. Формування витрат виробництва лісогосподарських підприємств за місцями їх виникнення із виокремленням
природоохоронних витрат
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лісового господарства зазначено, що калькулювання
собівартості — це визначення розміру витрат у грошовій
формі на виробництво одиниці певного виду продукції
(робіт, послуг) [8]. Методичними рекомендаціями перед"
бачено такі калькуляційні статті: сировина і матеріали,
зокрема попнева плата; покупні матеріали (деревина,
куплена від лісогосподарської діяльності), комплекту"
ючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги вироб"
ничого характеру сторонніх підприємств і організацій;
паливо і енергія на технологічні цілі; зворотні відходи
(вираховуються); основна заробітна плата; додаткова
заробітна плата; відрахування на соціальне страхуван"
ня; витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням вироб"
ництва продукції; витрати на утримання і експлуатацію
устаткування, зокрема послуги лісовозного транспор"
ту на вивезенні деревини; витрати з утримання, експлу"
атації та будівництву лісовозних доріг; загальновироб"
ничі витрати; загальногосподарські витрати; попутна
продукція (вираховується); інші виробничі витрати.
На наш погляд, для можливості виокремлення стат"
тей природоохоронних витрат та формування деталь"
ної обліково"аналітичної інформації про них, а також
контролю над ними, наведені вище калькуляційні статті
потребують уточнення та деталізації. Схема формуван"
ня витрат операційної діяльності за місцями їх виник"
нення із виокремленням природоохоронних витрат на"
ведена на рисунку 1.
Собівартість товарної продукції лісозаготівлі в каль"
куляції розраховується по лісозаготівельному процесу
в цілому без поділу на фази виробництва з урахуван"
ням змін залишків незавершеного виробництва на один
кубометр товарної продукції.
За статтею "Сировина і матеріали" відображається
вартість лісопродукції від рубок догляду за лісом, от"
риманої внаслідок лісогосподарської діяльності, відпу"
щеної на кінцеві склади. Попнева плата — це плата за
фактично заготовлену кількість лісопродукції у звітно"
му періоді. Примітка: підприємствам, які здійснюють
лісозаготівельну діяльність в порядку рубок головного
користування виділяють лісосічний фонд. Основним
документом на право рубання і вивезення заготовлено"
го лісу у відведених лісосіках є лісорубний квиток.
Відпущення лісу на корню з державних лісів відбуваєть"
ся за плату. Плата за ліс, що відпускається на корню
стягується по лісовим таксам, що диференційовані за
породами деревини, якістю, сортиментами (велика, се"
редня, дрібна), за лісоекономічними поясами, лісотак"
совими розрядами. Грошова оцінка неповаленого лісу
по лісовим таксам називається попневою платою. За
статтею "Попнева плата" відображаються суми попне"
вої плати за лісосіки відведені в підсочення, а також пні
призначені для осмолення.
У бухгалтерському обліку попнева плата з рахунка
списується на витрати виробництва щомісячно, по мірі
фактичної рубки лісосічного фонду, пропорційно серед"
ньорічній вартості одного кубічного метра ділової де"
ревини і дров.
При заготівлі і вивезенні деревини у хлистах попне"
ва плата визначається і списується на собівартість лісо"
заготівель по середньорічній вартості знеособленого
кубометра. При виявлених розбіжностях у наявності
лісосічного фонду проти лісорубних квитків більше 10
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% підприємство проводить перерахунок попневої пла"
ти. У тих випадках, коли вихід ділової деревини збільше"
ний за рахунок дров'яної деревини — перерахунок не
проводиться. У кінці року може бути залишена неспи"
саною вартість попневої плати за лісосічний фонд, по
якому одержано дозвіл (відстрочку) на вирубку у на"
ступному році.
Витрати за статтею калькуляції "Сировина і матері"
али" включаються безпосередньо до собівартості ок"
ремих видів продукції та замовлень. Треба зазначити,
що по лісозаготівлях в дану статтю включається тільки
попнева плата. Всі матеріали, списані безпосередньо на
лісозаготівлі (трос, дріт та інші) включаються в статтю
"Покупні матеріали, напівфабрикати, роботи і послуги
виробничого характеру сторонніх підприємств і органі"
зацій".
Для вироблення економічно обгрунтованого підхо"
ду до об'єктивного відображення в обліку витрат на лісо"
заготівлю калькуляційну статтю "Сировина і матеріали",
в якій відображається тільки попнева плата, варто замі"
нити на статтю "Попнева плата", що буде реально відоб"
ражати фактичні витрати при калькулюванні собівартості
заготовленої деревини та відображати економічну
сутність цих витрат при формування собівартості про"
дукції і доходу підприємств лісового господарства.
При заготівлі лісу, первинній обробці і розкряжу"
ванні хлистів частина деревини перетворюється у відхо"
ди: гілки, сучки, обрізки, верхівки. При обрізанні сучків
у лісі лісосічні відходи залишаються на лісосіках. При
вивезенні дерев з кронами відходи накопичуються на
нижніх складах, що дає більші можливості для їх по"
вного використання. Зворотні відходи — це залишки
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та
інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в
процесі виробництва продукції (робіт, послуг),втрати"
ли повністю або частково споживчі властивості почат"
кового ресурсу (хімічні та фізичні) і через це викорис"
товуються з підвищеними витратами (зниженням вихо"
ду продукції) або зовсім не використовуються за пря"
мим призначенням. До зворотних відходів не належать:
залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до вста"
новленої технології передаються до інших цехів,
підрозділів як повноцінний матеріал для виробництва
інших видів продукції (робіт, послуг); попутна продук"
ція, що одержується одночасно з цільовим (основним)
продуктом в єдиному технологічному процесі.
До статті калькуляції "Покупні матеріали, комплек"
туючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги вироб"
ничого характеру сторонніх підприємств та організацій"
включається вартість: покупних матеріалів, комплекту"
ючих виробів і напівфабрикатів, що підлягають додат"
ковій обробці на даному підприємстві; вартість дереви"
ни заготовленої під час рубок, пов'язаних з веденням
лісового господарства, та інших рубок; послуг вироб"
ничого характеру сторонніх підприємств і організацій
по виконанню окремих операцій по виготовленню про"
дукції, обробці сировини і матеріалів, які можуть бути
прямо віднесені на собівартість конкретних видів про"
дукції. Вартість покупних матеріалів, комплектуючих
виробів напівфабрикатів і послуг виробничого характе"
ру включається безпосередньо до собівартості окремих
видів і замовлень.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Витрати на покупні матеріали, що використовують"
ся в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для
забезпечення нормального технологічного процесу і
упаковування продукції, віднесення яких безпосеред"
ньо до собівартості окремих видів продукції ускладе"
нене, включаються до собівартості продукції в такому
порядку: а) встановлюються норми витрат цих матері"
алів на кожний вид продукції; б) відповідно до встанов"
лених норм витрат та цін матеріалів встановлюються
кошторисні ставки на одиницю продукції, які періодич"
но переглядаються відповідно до зміни норм витрат
матеріалів або цін; в) фактичні витрати на зазначені
матеріали включаються до собівартості окремих видів
продукції, товарної продукції та незавершеного вироб"
ництва пропорційно до кошторисних ставок.
До статті калькуляції "Паливо і енергія на техно"
логічні цілі" відносяться витрати на всі види палива і
енергії (як одержані зі сторони, так і виготовлені самим
підприємством), що безпосередньо використовуються
в процесі виробництва продукції. При незначній питомій
вазі палива і енергії на технологічні цілі вартість їх може
відноситися на витрати по утриманню і експлуатації ус"
таткування. Витрати палива і енергії на опалення бу"
динків і споруд, внутрішнє і зовнішнє освітлення і різні
господарські потреби відображаються за статтями за"
гальновиробничих і загальногосподарських витрат, а на
приведення в дію устаткування (рухова енергія) — за
витратами на утримання і експлуатацію устаткування.
Витрати на покупну енергію складаються з витрат на її
оплату за встановленими тарифами.
До статті калькуляції "Основна заробітна плата"
відносяться витрати на виплату основної заробітної пла"
ти, обчисленої згідно з прийнятими лісогосподарським
підприємством системами оплати праці, у вигляді тариф"
них ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників,
зайнятих виробництвом продукції.
У зазначеній статті показується основна заробітна
плата робітників, зайнятих на основних і допоміжних
роботах. До основних і допоміжних робітників лісоза"
готівель відносяться: вальщики лісу; робітники, які зай"
няті розчищенням снігу і вирубкою чагарників навколо
дерев, призначених до рубки, збиранням і спалюванням
зрубаних чагарників і сучків, очисткою лісосік від лісо"
січних залишків після зимової заготівлі; лісоруби, які
виконують комплекс робіт по заготівлі деревини (вклю"
чаючи розрубку у лісі заготовленої деревини на корот"
комір, розколювання дров, складання їх у стоси, оку"
чування довгоміру; робітники по відбору на корені де"
рев для розробки на спеціальні сортименти з виконан"
ням всього комплексу лісозаготівельних робіт; лебід"
ники на трелюванні, штабелюванні і навантаженні лісу
на рухомий лісовозний транспорт; трактористи на тре"
люванні і вивезенні деревини, чокерувальники, трелю"
вальники кіньми; обрубувачі сучків (включаючи опера"
торів сучкорізних машин і ліній); обкорувачі деревини,
навальщики"звальщики деревини; водії лісовозних ав"
томобілів; кранівники (машиністи), зайняті на наванта"
женні і розвантаженні лісовозного транспорту; розмі"
тники хлистів; розкряжувальники, оператори напівавто"
матичних ліній по розвантаженню, подачі, розкряжуван"
ню хлистів і штабелюванню сортиментів; штабелюваль"
ними деревини; робітники, зайняті прийомкою лісофон"

ду, підготовкою лісосік, трелювальних волоків і наван"
тажувальних пунктів у лісі, влаштуванням місць для
профілактичного обслуговування механізмів і зберіган"
ня ПММ, влаштуванням обігрівальних приміщень, осві"
тлювальної мережі і засобів зв'язку, а також поточним
утриманням волоків і влаштуванням верхніх складів;
робітники по прибиранню деревних відходів на нижніх
складах та ін. На цю статтю відноситься також оплата
праці перелічених робітників за перебазування з одно"
го місця роботи на інше.
Облік основної заробітної плати робітників, зайня"
тих на основних і допоміжних роботах, ведеться у
розрізі виробництв і цехів.
До статті калькуляції "Додаткова заробітна плата"
відносяться витрати на виплату виробничому персона"
лу лісогосподарського підприємства додаткової заро"
бітної плати, нарахованої за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, га"
рантійні і компенсаційні виплати, передбачені законо"
давством, премії, пов'язані з виконанням виробничих
завдань і функцій.
До статті калькуляції "Відрахування на соціальне
страхування" включаються: витрати на Єдиний соціаль"
ний внесок — обов'язків платіж до системи загально"
обов'язкового державного соціального страхування з
метою забезпечення страхових виплат за поточними
видами загальнообов'язкового соціального страхуван"
ня. Розмір внеску визначається у процентах від заробі"
тної плати і становить — залежно від класу професій"
ного ризику виробництва — від 36,76% до 49,7 %.
Калькуляційна стаття "Витрати, пов'язані з підготов"
кою і освоєнням виробництва продукції" включає витрати
на: 1) освоєння нових виробництв, цехів та агрегатів (пус"
кові витрати); 2) підвищені витрати на виробництво но"
вих видів продукції в період їх освоєння, а також витрати
на підготовку і освоєння випуску продукції, не призначе"
ної для серійного або масового виробництва; 3) підго"
товчі роботи до лісозаготівель (влаштування тимчасових
споруд для обслуговування лісосічних і нижньо"складсь"
ких виробництв), вирубка підліску і сухостійних дерев,
влаштування тимчасових доріг та заготівлі лісохімічної
сировини; 4) винахідництво і раціоналізацію; 5) відраху"
вання на створення і впровадження нової техніки.
До статті калькуляції "Витрати на утримання і експ"
луатацію обладнання" відносяться витрати на утриман"
ня і експлуатацію спеціалізованого технологічного об"
ладнання, яке використовується на лісосічних роботах,
нижньоскладських, лісозаготівельних операціях (бен"
зо" і електропилок, сучкорізних пристроїв, трелюваль"
них лебідок, стаціонарних і пересувних навантажуваль"
но"розвантажувальних механізмів, отокових механізо"
ваних ліній і т. ін.) і у деревообробці до допоміжного
виробництва не відносяться. У зв'язку з цим витрати, які
пов'язані з роботою вказаних машин і пристроїв, вра"
ховуються на рахунку "Витрати по утриманню і експлу"
атації обладнання" — без розподілу за видами ме"
ханізмів. Витрати по експлуатації кранів, які обслугову"
ють як лісозаготівельні операції, так і навантаження лісу
у вагони, враховуються попередньо на рахунку "До"
поміжні виробництва". Розподіл врахованих витрат про"
водиться пропорційно відпрацьованим машино"змінам.
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По статті "Iнші виробничі витрати" відображають"
ся: амортизація основних засобів, не включена до скла"
ду витрат допоміжних виробництв або у витрати на ут"
римання і експлуатацію обладнання (навантажувальні
та інші естакади і т.д.); вартість ремонтних матеріалів,
заробітна плата робітників та інші витрати, пов'язані з
поточним і капітальним ремонтами основних засобів,
амортизація яких відображається у даній статті; вироб"
ничі витрати при спущенню деревини з гір і при розробці
деревини на короткомірні сортименти; вартість дере"
вини і матеріалів, витрачених на обладнання місць для
стоянки і профілактичного обслуговування машин і ме"
ханізмів (крім обладнання утеплених боксів і стоянок,
які відображаються у статті "Витрати на підготовку і
освоєння виробництва") і для зберігання пального і зма"
щувальних матеріалів, на обладнання обігрівальних
приміщень, освітлювальної мережі і засобів зв'язку, на
обладнання навантажувальних пунктів у лісі. Вартість
деревини, витраченої на вказані цілі списується по со"
бівартості.
Перелік номенклатури статтей, які слід відносити до
загальновиробничих витрат наведений в додатку 2
Інструкція по плануванню, обліку і калькулюванню со"
бівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах
лісового господарства України № 72 [6]. Загальнови"
робничі витрати розподіляються між різними видами
продукції, об'єктами пропорційно до суми заробітної
плати робітників, зайнятих у виробництві відповідної
продукції (робіт, послуг) і витрат на утримання та експ"
луатацію устаткування.
Ясна річ, що загальновиробничі природоохоронні
витрати є частиною витрат з удосконалення виробни"
чого процесу і спрямовані на його екологізацію. Тому
до загальновиробничих природоохоронних витрат слід
відносити: витрати, пов'язані з управлінням природоохо"
ронного апарату, а саме: на утримання апарату управл"
іння структурних підрозділів; на оплату робіт (послуг)
еколого"інформаційного характеру, пов'язаних із забез"
печенням екологічно безпечного виробництва; витрати
на службові відрядження працівників зайнятих приро"
доохоронною діяльністю у межах норм, передбачених
законодавством; витрати на повне відновлення основ"
них засобів природоохоронного призначення та капі"
тальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань
на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт
засобів, що належать підприємству, а також тих, що
перебувають у користуванні підприємства за умовами
оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю
відповідно до встановлених норм, включаючи приско"
рену амортизацію активної її частини; витрати на пожеж"
ну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг сто"
ронніх підприємств за пожежну та сторожеву охорону)
та ін.
До статті калькуляції "Загальногосподарські витра"
ти" належать: 1) витрати на обслуговування виробничо"
го процесу (аналогічні переліченим в статті "Загально"
виробничі витрати)"; 2) витрати на пожежну і стороже"
ву охорону (включаючи оплату послуг сторонніх
підприємств пожежну та сторожеву охорону); 3) поточні
витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією
фондів природоохоронного призначення (очисних спо"
руд), витрати на захоронення екологічно небезпечних
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відходів, оплата послуг сторонніх організацій щодо
приймання, зберігання та знищення екологічно небез"
печних відходів, очищення стічних вод, інші види поточ"
них витрат на збереження природи, платежі за викиди і
скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, розміщення відходів та інших видів
шкідливого впливу в межах лімітів; 4) витрати, пов'язані
з управлінням виробництва: матеріально"технічне забез"
печення апарату управління підприємства та його струк"
турних підрозділів, включаючи транспортне обслугову"
вання; оплата робіт (послуг) консультаційного та інфор"
маційного характеру, пов'язаних із забезпеченням ви"
робництва, зберіганням і реалізацією продукції, вклю"
чаючи послуги щодо зміни структури управління прива"
тизованим підприємством, а також передбачених зако"
нодавством обов'язкових аудиторських перевірок; оп"
лата робіт із сертифікації продукції та ін.; 5) витрати на
службові відрядження у межах норм, передбачених за"
конодавством; 6) витрати, пов'язані з підготовкою (на"
вчанням) і перепідготовкою кадрів та ін.
Витрати на управління природоохоронною діяльні"
стю можуть бути представлені витратами на оплату по"
слуг юристів, поточні видатки з управління і плануван"
ня, які не були віднесені до перерахованих вище груп.
Сюди ж відносяться витрати з опрацювання інформації
природоохоронного характеру. Витрати на ліквідацію
наслідків стихійних лих (пожеж, сніголамів, буреломів,
вітровалів), а також витрати, що виникають у зв'язку з
розчищенням старих завалів, очисткою грунтових вод і
рекультивацією землі та боротьбою зі шкідниками й
хворобами деревостанів.
До статті калькуляції "Витрати на збут" належать
витрати на реалізацію продукції, зокрема: на відшкоду"
вання складських, вантажно"розвантажувальних, пере"
валочних, пакувальних, транспортних і страхувальних
витрат постачальника, що включаються до ціни про"
дукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою
сторін; на оплату послуг транспортно"експедиційних,
страхових та посередницьких організацій (включаючи
комісійну винагороду), вартість яких включається до
ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаче"
ним угодою сторін; на сплату експортного (вивізного)
мита та митних зборів; на рекламу і перепродажну підго"
товку товарів.
Статті калькуляції "Попутна продукція" включає
вартість попутної продукції, одержаної одночасно з
основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному тех"
нологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає
встановленим стандартам або технічним умовам, прий"
мається відділом технічного контролю і призначається
для подальшої переробки або відпуску стороннім
підприємствам. Крім того, в дану статтю включаються
залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до вста"
новленої технології передаються як повноцінний мате"
ріал для виробництва інших видів продукції. Попутна
продукція самостійно не калькулюється. Її вартість,
обчислена за визначеними цінами, вираховується із со"
бівартості готової продукції. Під час калькулювання
продуктів, одержаних в комплексних виробництвах,
вартість попутної продукції виключається із підсумко"
вої собівартості виробництва усього комплексу про"
дуктів, а величина витрат, що залишається після цього,
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Рис. 2. Класифікаційні групи поточних природоохоронних витрат лісового господарства

вважається витратами на основний (цільовий) продукт.
Кількість та вартість попутної продукції відобра"
жається у даній статті калькуляції з розділом за видами
із знаком мінус (").
З урахуванням викладеного вище, попередніх дос"
ліджень [12] та галузевих особливостей лісового гос"
подарства ми зробили спробу виокремити класифі"
каційні групи поточних природоохоронних витрат (рис.
2).
Удосконалення існуючої системи обліку природо"
охоронних витрат дозволить вирішити такі завдання:
1) оцінити значення природоохоронної діяльності в
економіці підприємства, її вплив на формування кінце"
вих показників його роботи;
2) планувати, нормувати, аналізувати природоохо"
ронні витрати, виявляти напрямки їх зниження;
3) налагодити систему внутрішньовиробничих
відносин між окремими підрозділами підприємства при
розподілі витрат і результатів природоохоронної діяль"
ності;
4) оцінити фінансування наслідків природокористу"
вання, його впливу на рівень ціноутворення.
Для вирішення цих завдань можна запропонувати
кілька напрямків. Найрадикальнішим шляхом є введен"
ня самостійної калькуляційної статті, наприклад, "Ви"
трати на природоохоронну діяльність", яка б носила
комплексний характер і включала б усі види поточних
витрат із виконанням робіт природоохоронних заходів.
Виділення самостійної статті передбачає складання
відповідного кошторису витрат і механізму їх віднесен"
ня на ті чи інші види продукції.
У випадку, коли введення самостійної калькуляцій"
ної статті не ефективно або вимагає значної трудо"
місткості розрахунків, тоді поточні природоохоронні
витрати окремими елементами можуть включатися у
відповідні типові статті калькуляції, але з обов'язковим
їх виокремленням, наприклад, "в тому числі на приро"

доохоронну діяльність". Як і у першому випадку, по"
трібно виділити природоохоронні витрати у складі еле"
ментів витрат, в першу чергу таких, як "Допоміжні мате"
ріали", "Паливо та енергія", "Оплата праці", "Аморти"
зація".
Також не менш важливим питанням, яке потребує
вирішення при можливості обліку природоохоронних
витрат, є їх диференціація на умовно"постійні та умов"
но"змінні відносно об'єму площ, що очищаються та об"
сягу виконуваних природоохоронних робіт, а також
відносно обсягу виробництва продукції. Наприклад,
затрати матеріалів на нейтралізацію шкідників та хво"
роб відносяться до умовно"змінних витрат, оскільки
вони зростають із обсягом уражених площ дерево"
станів та зростанням кількості пошкоджених дерев,
тоді як розмір нарахованої амортизації чи витрат на
поточний ремонт основних засобів природоохоронно"
го призначення в деяких межах не залежить від
кількості знищених шкідників і тому відноситься до
умовно"постійних. Виокремлення частки умовно"пост"
ійних витрат із суми поточних природоохоронних вит"
рат дозволить оцінити їх ефективність, пов'язану із
продуктивністю деревостанів за рахунок знешкоджен"
ня причин ураження.
Діюча практика обліку природоохоронних витрат
показує, що ряд заходів, які мають чітко виражений
природоохоронний характер, не відносяться до таких і
витрати по них відносяться на інші види діяльності, на"
приклад, охорону праці. До таких заходів, до прикла"
ду, можна віднести установку засобів з відведення
шкідливих викидів (скидів) на робочих місцях.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
З урахуванням викладеного та галузевих особливо"
стей лісового господарства було виокремлено класи"
фікаційні групи поточних природоохоронних витрат.
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Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що для на"
лагодження обліку природоохоронних витрат на лісо"
господарських підприємствах, в першу чергу, необхід"
но розробити перелік обладнання, робіт та послуг, що
будуть відноситися до природоохоронних. У подальшо"
му необхідно розробити шифри природоохоронних ви"
трат, аналітичні та синтетичні рахунки, диференційовані
відповідно до місця виникнення витрат та до видів при"
родоохоронної діяльності, а також відповідні первинні
облікові документи. У такому разі природоохоронні
витрати будуть відображатися на відповідному рахун"
ку, наприклад, "Витрати на природоохоронну діяль"
ність" та окремо враховуватися в собівартість продукції.
За умови недоцільності відкриття окремого синтетич"
ного рахунку, за наявності розробленого переліку робіт
та послуг природоохоронної діяльності стане можли"
вим виокремлення даних витрат у відповідних статтях
калькуляції лісопродукції.
Отримані результати будуть використані у подаль"
ших дослідженнях при визначенні методики обліку й
аналізу природоохоронної діяльності у лісовому госпо"
дарстві.
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