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У статті розглянуто актуальні питання 
обліку готової продукції лісового госпо-
дарства. Визначено мету організації бух-
галтерського обліку готової продукції в 
лісовому господарстві, а саме: своєчасне, 
достовірне документальне оформлення 
операцій, пов’язаних із виробництвом, збері-
ганням, реалізацією готової продукції та уза-
гальнення облікової інформації про цю ком-
поненту оборотних активів у відповідних 
формах фінансової звітності, що, в загаль-
ній сукупності забезпечить керівників (інших 
зацікавлених осіб) достовірним інформацій-
ним ресурсом для прийняття ефективних 
управлінських рішень.
Ключові слова: готова продукція, лісове 
господарство, облік, господарські операції, 
оцінка.

В статье рассмотрены актуальные 
вопросы учета готовой продукции лесного 
хозяйства. Определены цели организации 
бухгалтерского учета готовой продук-
ции в лесном хозяйстве, а именно: своев-
ременное, достоверное документальное 
оформление операций, связанных с произ-
водством, хранением, реализацией готовой 

продукции и обобщение учетной информа-
ции о данной компоненте оборотных акти-
вов в соответствующих формах финан-
совой отчетности, что обеспечивает 
руководителей (других заинтересованных 
лиц) достоверным информационным ресур-
сом для принятия эффективных управлен-
ческих решений.
Ключевые слова: готовая продукция, лес-
ное хозяйство, учет, хозяйственные опера-
ции, оценка.

The article deals with the actual issues of 
accounting for finished products of forestry. The 
purpose of the organization of accounting of fin-
ished products in forestry is determined, namely: 
timely, reliable documentary registration of 
operations related to production, storage, sale of 
finished products and generalization of account-
ing information about this component of cur-
rent assets in the appropriate forms of financial 
reporting, which, in the general population, will 
provide managers (other stakeholders) a reliable 
information resource for effective management 
decisions.
Key words: finished products, forestry, account-
ing, business operations, and estimation.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
лісове господарство відіграє важливу роль у 
розвитку району, регіону та держави, оскільки 
здійснює виробництво значної кількості готової 
продукції, необхідної суспільству. Відповідно, осо-
бливої актуальності набуває питання організації 
бухгалтерського обліку готової продукції, який 
має певні складнощі. Так, керівники підприємств 
лісового господарства повинні забезпечити, ство-
рити необхідні умови для належної організації 
облікового процесу, адже ефективне управління 
в лісовій галузі залежить від достовірного інфор-
маційного забезпечення управлінського процесу, 
головною компонентою якого є дані бухгалтер-
ського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток теоретичних, методич-
них, методологічних та прикладних аспектів орга-
нізації бухгалтерського обліку готової продукції в 
лісовому господарстві зробили вітчизняні вчені, 
такі як Б.М. Богач, В.Ю. Гордополов, В.Д. Гоцуляк, 
Н.І. Даниш, І.В. Замула, Т.А. Ковбаса, Н.М. Кисиль, 
Д.В. Максименко, І.С. Несходовський, О.В. Шавур-
ська та ін. 

Слід зазначити, що питання організації бухгал-
терського обліку потребує подальшого наукового 
дослідження, оскільки постійно відбуваються зміни 
в системі нормативно-правового регулювання, 
підвищується вимогливість до якості організації 

облікового процесу, відбувається трансформація 
форм звітності. 

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення особливостей організації бухгалтерського 
обліку готової продукції в лісовому господарстві та 
розроблення пропозицій, спрямованих на оптимі-
зацію облікового процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Облік готової продукції має певні особливості. 
Для чіткого окреслення контурів процесу органі-
зації обліку досліджуваної компоненти оборотних 
активів доцільно чітко обґрунтувати особливості 
інтерпретації категорії «готова продукція» з ура-
хуванням специфіки галузі економіки (лісове гос-
подарство) та ідентифікації її складових компо-
нентів.

Ю. Мороз, розглядаючи категорію «готова 
продукція», зазначає, що це – лісопродукція, яка 
закінчена виробництвом, відповідає вимогам стан-
дартів і технічних умов, має документ, що засвід-
чує її якість, та призначена для збуту за межі під-
приємства. Виробничі запаси – це лісопродукція, 
що є сировиною, матеріалом, призначеними для 
виробничого споживання на підприємстві, але ще 
не використані й не піддані переробці та очікують 
вступу в процес виробництва [4].

Н. Кисіль акцентує увагу, що готова продук-
ція – матеріальний результат виробничої діяль-
ності кожного підприємства. Продукція держліс-
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госпів складається з готової продукції, виконаних 
робіт та наданих послуг. Лісопродукція, яка про-
йшла всі стадії переробки у складі таких сорти-
ментів, як ділова сировина, сировина для техно-
логічних потреб, товарні стовбури, вважається 
товарною. Готовність продукції основного вироб-
ництва залежить від місця її знаходження та 
завершення процесу обробки.

Відповідно, готовою продукцією в лісовому гос-
подарстві доцільно вважати:

– лісоматеріали, тобто ділову деревину та 
дрова (відповідно до державних стандартів), які 
вивезені на кінцеві склади, у тому числі асорти-
менти, отримані від розкряжування на складах, з 
яких матеріали можуть бути реалізовані, викорис-
тані у переробку на тому ж підприємстві на інші 
види продукції, використані на інші господарські 
потреби;

– деревину власної заготівлі, яку реалізовано 
з лісу;

– інші види продукції лісоексплуатації [5, с. 146].
Т.А. Ковбаса до готової продукції лісового гос-

подарства пропонує відносити: деревину (хлисти, 
сортименти, хмиз, дрізки); пиломатеріали (дошки, 
бруси, планки, рейки, штапик тощо); столярні 
вироби та інші вироби з деревини; саджанці, гриби, 
живицю, сіно та іншу продукцію. Продукція лісоза-
готівель, яка знаходиться на первинних складах 
(на лісосіках та верхніх складах) та у вигляді не 
розкряжованих хлистів (на всіх франко), належить 
до незавершеного виробництва і не вважається 
готовою продукцією [6, с. 166].

З огляду на особливості інтерпретації дослі-
джуваного терміну доцільно зазначити, що метою 
організації бухгалтерського обліку готової продук-
ції в лісовому господарстві є своєчасне, правильне 
документальне оформлення операцій, пов’язаних 
із виробництвом, зберіганням, реалізацією готової 
продукції, та узагальнення облікової інформації 
про цю компоненту оборотних активів у відповід-
них формах фінансової звітності, що в загальній 
сукупності забезпечить керівників (інших зацікав-
лених осіб) достовірним інформаційним ресурсом 
для прийняття ефективних управлінських рішень.

Відповідно, до основних завдань організацію 
бухгалтерського обліку готової продукції доцільно 
віднести:

1) належну організацію своєчасного докумен-
тального оформлення операцій, пов’язаних із 
виробництвом, зберіганням та реалізацією готової 
продукції;

2) забезпечення належної організації склад-
ського обліку готової продукції;

3) формування вірогідної інформації про 
фінансові результати загалом та в розрізі видів 
готової продукції;

4) обліково-аналітичне забезпечення контр-
ольних процедур;

5) відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку операцій, пов’язаних із виробництвом, 
рухом та реалізацією готової продукції;

6) забезпечення управлінського процесу сво-
єчасною та достовірною інформацією про готову 
продукцію з чіткою ідентифікацією її видів;

7) забезпечення правильності та точності 
визначення оцінки готової продукції;

8) проведення інвентаризації готової продукції;
9) калькулювання собівартості готової продукції;
10) достовірне відображення інформації про 

готову продукцію в звітності господарства.
Доцільно зазначити, що питання організації 

бухгалтерського обліку готової продукції в лісо-
вому господарстві має значну кількість дискусій-
них моментів, оскільки широкий спектр об’єктів, 
методи оцінки, особливості документального 
оформлення та відображення інформації у фор-
мах фінансової звітності створюють відповідні 
складнощі, що в загальній сукупності може пору-
шити належний рівень упорядкування облікового 
процесу. 

І.В. Замула та О.В. Шавурська зазначають, що 
нині відсутній науково-обгрунтований підхід до 
організації бухгалтерського обліку операцій з лісо-
користування. Ключовими проблемними момен-
тами є:

– по-перше, діюча методика обліку операцій з 
лісокористуванням не дає змоги здійснити досто-
вірну оцінку структури ресурсів підприємства, його 
ліквідності та платоспроможності;

– по-друге, в методиці обліку операцій з лісо-
користування відбувається ігнорування норм П(С)
БО 30 «Біологічні активи»;

– по-третє, фінансова звітність не забезпечує 
інформацією користувачів про операції з лісоко-
ристування, оскільки у звітності такі операції відо-
бражаються згруповано в складі оборотних запа-
сів, зокрема у статті «Незавершене виробництво» 
[2, с. 180–181].

Б.М. Богач акцентує увагу, що нині важливим 
питанням є вдосконалення методики калькуля-
ції собівартості лісопродукції, яка дасть змогу 
визначити собівартість одиниці продукції та під-
вищити рентабельність лісопродукції. Науковець 
рекомендує застосовувати два найефективніших 
і найменш трудомістких методи калькулювання 
продукції: метод прямого розрахунку та норматив-
ний метод. На їхній основі доцільно обчислювати 
витрати на виробництво продукції за основними 
видами виробництва в лісовому господарстві. 
Процес розрахунку собівартості продукції спрощу-
ється, якщо дотримуватися такого порядку обліку 
витрат на виробництво та їхнього зарахування до 
собівартості певного виду продукції: прямі витрати 
безпосередньо зараховувати до собівартості 
лісопродукції за центрами їхнього виникнення 
на основі даних первинної документації; непрямі 
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витрати розподіляти пропорційно між структур-
ними підрозділами підприємства і зараховувати 
до собівартості валової та товарної лісопродукції, 
а отримані результати узагальнювати на рахунку 
основного виробництва; фактичні витрати за звіт-
ний період розподіляти між випуском готової про-
дукції і незавершеним виробництвом; складати 
калькуляційні листки собівартості одиниці окремих 
видів продукції; оприбутковувати готову продукцію 
та відображати відхилення фактичної собівартості 
готової продукції від її планової собівартості окре-
мою позицією [1, с. 12].

Т.А. Ковбаса наголошує, що у лісовому госпо-
дарстві операційний цикл включає господарські 
операції з відтворення та заготівлі лісових ресур-
сів. Крім того, витрати на проведення лісозаго-
тівельних і відновлювальних робіт мають різну 
економічну природу. Витрати на лісозаготівельні 
роботи є поточними, оскільки тривалість робіт ста-
новить 1 рік, а відновлювальні роботи – капіталь-
ними (тривалість – півстоліття). У зв’язку з цим 
доцільно основним критерієм визнання витрат 
на формування лісових активів використовувати 
тривалість періоду підготовки до використання 
за призначенням. Отже, витрати на відтворення 
лісових ресурсів повинні бути відображені в складі 
витрат на формування довгострокових біологіч-
них активів [6].  Нині оцінку лісопродукції в лісо-
господарствах не здійснюють. Це можна пояснити 
тим фактом, що вартість лісових ресурсів не відо-
бражається у балансах лісогосподарських підпри-
ємств, що негативно впливає на їх раціональне 
використання, збереження, охорону та відтво-
рення [7, с. 36]. 

Д.В. Максименко зазначає, що основною про-
блемою в бухгалтерському обліку лісу є адекватне 
і достовірне оцінювання насаджень для форму-
вання ввідного балансу. Облік лісових біологічних 
активів потрібно вести не в розрізі спілості наса-
джень (яка для різних цілей використання дере-
вини є різною), а за класами віку. Це дасть змогу 
пов’язати бухгалтерський та управлінський облік 
через облік щорічних витрат на конкретну групу 
дерев певного віку, а також упорядкувати лісові 
насадження за принципом «безперервно продуку-
ючого лісу» [3, с. 230].

Аналіз наукових позицій щодо організації обліку 
готової продукції на підприємствах лісового госпо-
дарства підтверджує існування значної кількості 
проблемних питань. Відповідно, для уникнення 
неузгодженостей у процесі організації облікового 
процесу необхідно для суб’єктів господарювання, 
незалежно від організаційно-правової форми, 
концепцію організації бухгалтерського обліку 
формувати з урахуванням ключових положень 
нормативно-правових актів. На рис. 1 наведено 
в ієрархічній послідовності перелік нормативно-
правових актів, які визначають ключові аспекти 

організації облікового процесу готової продукції як 
складника оборотних активів.

Нормативно-правове регулювання обліку гото-
вої продукції наведено широким спектром доку-
ментів, вимоги яких повинні бути дотримані в 
обов’язковому порядку в практичній сфері. 

Методологія бухгалтерського обліку в лісовому 
господарстві має бути обов׳язково обґрунтована в 
обліковій політиці, елементи якої чітко ідентифіку-
ють не тільки методологічний контур, але й техніч-
ний та організаційно-управлінський. 

Відповідно до вимог Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
облікова політика – сукупність принципів, методів 
і процедур, що використовуються підприємством 
для ведення бухгалтерського обліку, складання та 
подання фінансової звітності [8].

Облікова політика на підприємстві (госпо-
дарстві) повинна бути розроблена з урахуван-
ням вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БО 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)
БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах», Методичних рекомендацій до облікової 
політики підприємства та ін.

Елементи облікової політики не повинні уза-
гальнювати (цитувати) ключові пункти норма-
тивно-правових документів, а мають відображати 
методику бухгалтерського обліку, алгоритмізацію 
облікового процесу, стратегію внутрішнього контр-
олю. Тому цей внутрішній нормативний документ 
має акцентувати увагу на таких аспектах.

По-перше, в обліковій політиці лісового госпо-
дарства потрібно чітко ідентифікувати осіб, які від-
повідальні за організацію облікового процесу гото-
вої продукції, визначити їхні права та обов’язки, 
конкретизувати особливості організації процесу 
здійснення облікових процедур.

По-друге, в обліковій політиці повинен бути 
обов’язково визначений перелік номенклатури 
готової продукції, оскільки специфіка лісового гос-
подарства суттєво трансформує загальноприй-
нятне розуміння про її складники.

По-третє, облікова політика має розкривати 
питання щодо оцінки готової продукції з ураху-
ванням вимог П(С)БО 9 «Запаси» та методики 
калькулювання собівартості готової продукції, 
яка базується на нормах П(С)БО 16 «Витрати» 
та Методичних рекомендаціях із формування 
собівартості продукції (робіт, послуг) на підприєм-
ствах, що належать до сфери управляння Держав-
ного агентства лісових ресурсів України.

По-четверте, технічний складник облікової 
політики повинен деталізувати процес організа-
ції первинного, аналітичного, синтетичного обліку 
готової продукції, відображати графік документоо-
бігу та характеризувати інформаційну систему, яка 
застосовується в господарстві.
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У сучасних економічних реаліях у більшості 
суб’єктів господарювання бухгалтерський облік 
автоматизований. 

Наприклад, конфігурація «Управління лісогос-
подарським підприємством для України» вміщує 
повний набір засобів для автоматизації бухгал-

терського і податкового обліку в лісових госпо-
дарствах. У ній передбачено облік бюджетного 
фінансування і фінансування за рахунок власних 
коштів господарської діяльності підприємства. 
Значно розширений і повністю відповідає осо-
бливостям лісового господарства України облік 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

За
ко

но
да

вч
ий

 р
ів

ен
ь Лісовий кодекс України 

Господарський кодекс України 

Податковий кодекс України 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» 

П
ід

за
ко

нн
і н

ор
ма

ти
вн

о-
пр

ав
ов

і а
кт

и 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

П(С)БО 9 «Запаси» 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 

П(С)БО 15 «Дохід» 

П(С)БО 16 «Витрати» 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» 

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) на підприємствах, що належать до сфери управляння 
Державного агентства лісових ресурсів України 

 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 

 

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій 

Н
ор

ма
ти

вн
і д

ок
ум

ен
ти

 
пі

дп
ри

єм
ст

ва
 

Облікова політика підприємства 

Рис. 1. Нормативно-правове регулювання обліку готової продукції  
в лісовому господарстві
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заготівлі лісопродукції та виробництва продукції 
переробки. Специфічні звіти дають можливість 
швидко отримувати необхідну інформацію в авто-
матичному режимі й економити час бухгалтерів. 
Конфігурація дає змогу налагоджувати інтерфейси 
роботи користувачів відповідно до переліку груп 
користувачів, управляти доступом користувачів до 
інформації, складати перелік відповідальних осіб, 
котрий використовується для підписів відповідних 
документів. У конфігурації використовується довід-
ник затрат і довідник сортиментів лісопродукції за 
категоріями лісопродукції відповідно до стандартів 
ведення обліку в лісовому господарстві [3, с. 229].

Для відображення господарських операції, 
пов'язаних із виробництвом, зберіганням та реа-
лізацією готової продукції, застосовують такі 
документи: акт-наряд на виконання лісорубочних 
робіт, звіт про рух лісопродукції, журнали вико-
наних робіт, журнали реалізації, рапорти про рух 
лісопродукції, відомості відвантаження лісопро-
дукції, товарно-транспортні накладні. Інформація, 
яка відображається в зазначених документах, уза-
гальнюється в стандартних звітах (оборотно-саль-
дові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків).

У фінансовій звітності готова продукція відо-
бражається у формі 1 «Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)» в розділі «Оборотні активи» у складі 
запасів (вписуваному рядку 1103) та формі 5 «При-
мітки до річної фінансової звітності» в розділі VIII 
«Запаси», рядок 900.

По-п’яте, обов’язковим складником облікової 
політики має бути робочий план рахунків. 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського 
обліку для узагальнення інформації про наявність 
та рух готової продукції підприємства призначе-
ний рахунок 26 «Готова продукція». Витрати на 
виробництво готової продукції узагальнюються на 
рахунку 23 «Виробництво».

Враховуючи факт, що готова продукція в лісо-
вому господарстві має особливу номенклатуру, у 
практичному аспекті доцільним є підвищення ана-
літики рахунку 23 «Виробництво».

У такому разі слушною є пропозиція Т.А. Ковбаси 
про доцільність відкриття до рахунку 23 «Вироб-
ництво» наступні субрахунки:

231 «Лісозаготівля»; 
232 «Столярне виробництво»;
233 «Роботи з лісовідновлення»;
234 «Промислове виробництво»;
235 «Допоміжні виробництва». 
У складі цих субрахунків можуть відкрива-

тисй й аналітичні рахунки. Зокрема: 2311 «Лісо-
рубні роботи», 2312 «Вивезення лісопродук-
ції», 2313 «Складські лісозаготівельні роботи», 
2331 «Лісогосподарські роботи», 2332 «Лісо-
захисні роботи», 2333 «Гідролісомеліоративні i 
лісоосушувальні роботи», 2334 «Лісокультурні 
роботи», 2335 «Протипожежні заходи» [6, с. 167].

По-шосте, складовою частиною облікової полі-
тики має бути характеристика організації інвен-
таризаційного процесу готової продукції, а саме: 
план проведення інвентаризацій, склад інвентари-
заційної комісії.

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами дослідження встановлено, що бух-
галтерський облік готової продукції в лісовому гос-
подарстві характеризується складністю, оскільки є 
значна кількість видів продукції, яку можна відне-
сти до складу готової продукції. Виходячи з озна-
чуваного, обліковий процес повинен бути органі-
зований на належному рівні з дотриманням вимог 
законодавства України. Система нормативно-пра-
вового регулювання досліджуваної компоненти 
оборотних активів, яка складається з сукупності 
документів законодавчого рівня, підзаконних нор-
мативно-правових актів та нормативних докумен-
тів господарства, врегульовує низку ключових 
аспектів щодо практичної організації бухгалтер-
ського обліку.
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FINAL GOODS ACCOUNTING AT FOREST ENTERPRISES:  
FEATURES AND KEY ASPECTS OF THE ORGANIZATION

The purpose of writing a scientific article is to summarize the features of the organization of final goods 
accounting in forestry and to develop proposals to optimize the accounting process.

Final goods accounting in forestry has a considerable number of discussion points, since a wide range of 
objects, methods of evaluation, peculiarities of documentary design and display of information in the forms 
of financial reporting create the corresponding complexity that, in aggregate, may violate the proper level of 
the organization of the accounting process. The methodology of accounting in forestry should be necessarily 
grounded in accounting policy which elements clearly identify not only methodological outline, but also techni-
cal and organizational management.

For making properly accounting organization, you must comply with the requirements of Ukrainian legisla-
tion. The system of legal regulation of the investigated component of current assets, which consists of a set of 
documents of the legislative level, subordinate legal acts and regulatory documents of the economy, regulates 
a number of key aspects regarding the practical organization of accounting.
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