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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ОХОРОНІ, ЗБЕРЕЖЕННІ ТА
ПРИМНОЖЕННІ РЕСУРСІВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ресурси лісогосподарських підприємств є найважливішим видом ресурсів біосфери. Значення
лісових ресурсів для людства визначається не просто потребами різних видів промисловості, чи їх
значенням в регулюванні водного балансу, кліматичних умов, захисту грунтів тощо, а взагалі
можливістю існування життя на планеті сьогодні та всіх прийдешніх поколінь. Склад ресурсів
підприємств лісового господарства визначається матеріальними цінностями, а також корисними
властивостями лісу: водоохоронні; кліматорегулюючі; протиерозійні; оздоровчі, реакраційні та інші.
Світові запаси лісових ресурсів характеризуються двома головними показниками: розмірами лісової
площі, що становить близько 27% площі суші і запасами деревини на корені. Територія лісів України
становить 15,6%, що значно нижче оптимального розрахункового показника. Для збалансування
співвідношення між запасами лісової сировини та обсягами споживання лісових ресурсів та
екологічними вимогами такий показник має сягати значення 22 %. Такі результати свідчать про
недостатню залісненість території України. Тому основне призначення лісогосподарських підприємств
має бути визначено і направлено на збереження та відновлення лісів, а не на одержання прибутку від
здійснення лісогосподарської діяльності. На законодавчому рівні має бути закріплена вимога, що приріст
лісу повинен випереджувати його виробничу вирубку для всіх лісогосподарських підприємств незалежно
від форми власності, економіко-правової форми господарювання, підпорядкування тощо.
Ресурси лісогосподарських підприємств є відновлюваними ресурсами. І завдання підприємств
лісового господарства не лише зберегти наявні ресурси, чи відновити втрачені, а постійно збільшувати їх
кількісний та якісний склад. Визначну роль в цьому процесі відіграє класифікація ресурсів підприємств
лісового господарства та їх поділ на деревні лісові ресурси, зокрема деревина, живиця, пробка, хлист
тощо; недеревні лісові ресурси - до складу яких входять гриби; плоди; ягоди; горіхи; лікарські рослини;
та ресурси мисливських господарств тощо. Крім того, не варто забувати про корисні властивості лісу та
їх призначення на тій чи іншій території: водоохоронні; кліматорегулюючі; протиерозійні; оздоровчі,
санітарно-гігієнічні, реакраційні та інші. Незважаючи на можливість відновлення ресурсів лісу, варто
пам’ятати про довготривалість процесу поновлення деревних лісових ресурсів, собливо цінних порід. Не
дивлячись на досить значне законодавчо-нормативне регулювання і регламентування ставлення до
навколишнього природного середовища, недопущення забруднення та охорону довкілля на сьогодні
втрачена визначна роль та значення бухгалтерського обліку і контролю в охороні, збереженні та
примноженні природних ресурсів. Як зазначає М. М. Танасієва, вирішення проблем екологізації
діяльності лісогосподарських підприємств значною мірою визначається рівнем організації та ведення
бухгалтерського обліку основної діяльності лісогосподарських підприємств і виконання робіт, пов'язаних
з поліпшенням навколишнього середовища. Тому доречною в даному сенсі є пропозиція І.В.Замули про
затвердження бухгалтерського обліку екологічної діяльності як складової сталого розвитку країни та
розробка єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку оцінки впливів діяльності
підприємств всіх форм власності та видів господарювання на навколишнє природне середовище. Для
адекватного виконання бухгалтерським обліком усіх своїх функцій необхідно:
- розробити методику визначення та відображення в бухгалтерському обліку об’єктів природноресурсного потенціалу. При цьому об’єкти бухгалтерському обліку можуть бути різними залежно від
функцій лісів, їх складу та призначення;
- визначити способи і методи оцінки та розробити методику оцінки деревних, недеревних лісових
ресурсів та ресурсів мисливських господарств;
- розробити порядок формування та розкриття інформації про
ресурси лісогосподарських
підприємств у звітності;
- розробити порядок відображення у звітності підприємств, організацій і установ активів на предмет
їх екологічності та впливу на навколишнє середовище;
- розробити єдину методику оцінки та відображення в бухгалтерському обліку і звітності впливу
здійснення господарської діяльності підприємств на навколишнє середовище.
- розробити методику оцінки та відображення в бухгалтерському обліку і звітності витрат на
здійснення природоохоронної діяльності всіма підприємствами, організаціями і установами незалежно
від форм власності, організаційно-правових форм господарювання та підпорядкованості.
Такі міри дозволять зберегти та примножити ресурси підприємств лісового господарства та надати
зовнішнім і внутрішнім користувачам достовірну інформацію для оцінки фінансово-майнового
потенціалу підприємства.

