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Гавриленко В.А., Бичкова О.В. Формування механіз-
му організації обліку результатів екологічної діяльності 
вуглевидобувних підприємств. 

Запропоновано механізм організації обліку ре-
зультатів екологічної діяльності на підприємствах вуг-
левидобувної галузі з метою виявлення внутрішніх ре-
зервів підвищення ефективності функціонування вугле-
видобувних підприємств.  
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низма организации учета результатов экологической 
деятельности угледобывающих предприятий. 

Предложено механизм организации учета результа-
тов экологической деятельности на предприятиях угле-
добывающей отрасли, с целью выявления внутренних 
резервов повышения эффективности функционирования 
угледобывающих предприятий. 
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mechanism of accounting the results of ecological activity 
of coal mining enterprises. 

It was suggested the mechanism of creating the 
mechanism of accounting the results of ecological activity 
of coal mining enterprises with the purpose of revealing 
inside resources of rising efficiency of coal mining 
enterprises operation. 
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ідповідно до міжнародних рейтингів еко-

логобезпечного сталого розвиту країн світу, 
Україна посідає останні місця по усіх його 
опорних складових: розвитку соціально-
економічних процесів, якості життя населення, 
стану природного середовища. Що оцінюється як 
безперспективність у досягненні провідних 
економічних параметрів сталості у сере-
дньостроковому періоді. Для Донецького регіону 
основне техногенне навантаження пов’язане із 
функціонуванням підприємств гірничо-металур-
гійного комплексу, механізм організації обліку 
екологічної діяльності яких - невизначений.  

Актуальність обраної теми дослідження виз-
начається багатьма факторами. 

По-перше, важливістю функціонування вугіль-
ної промисловості. 

Вуглевидобувний комплекс Донецької області 
забезпечує майже половину загальноукраїнського 
обсягу вуглевидобутку, а промислові запаси вугі-
льних підприємств регіону перевищують 3,6 млрд. 
тонн. При цьому в Центральному Донбасі на тонкі 
пласти приходиться більше 60% вуглевидобутку 
(у тому числі шоста частина  на пласти до 0,7 
метра) здебільшого на крутому (більш 45º) падін-
ні. 

По-друге, суттєвим негативним впливом на на-
вколишнє середовище: повітряний простір, тери-
торії та водні ресурси. Наряду з тим, що відсутні 
надійні джерела отримання необхідної інформації 
і цілісного механізму організації первинного, ана-
літичного та синтетичного обліку наслідків такого 
впливу. Не визначені критерії оптимізації екологі-
чної діяльності підприємства. При цьому оптимі-
зація повинна бути направлена, як на зниження 
негативного впливу на екосистему так и на отри-
мання економічної вигоди підприємством у цій 
ситуації. 

По-третє  значними негативними соціально-
економічними наслідками , які відображаються у 
вигляді суттєвих штрафів, екологічних податків, 
зростання витрат на оздоровлення і лікування, що 
ніяк не зіставляється з витратами на виробництво 

В 
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Галузь завжди відрізнялася гостротою со-
ціально-економічних проблем та необхідністю 
постійного бюджетного фінансування. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Даними проблемами у різні часи займалися 
такі відомі вітчизняні вчені, як: Чумаченко М.Г., 
Амоша О.І., Стариченко Л.Л., Череватський Д.Ю, 
Матлак Е.С., Бутинець Ф.Ф., Бешуля О.В, Ма-
люга Н.М., Замула І.В., Нападовська Л.В., Жиг-
лей І.В., Кондратюк О.М., Мельник Л.Г., Кірсано-
ва Т.О. та ін. 

Бутинець Ф.Ф. та Давидюк Т.В. визначають, 
що «...Причинами та каталізаторами формування 
бухгалтерського обліку екологічної діяльності є: 
формування механізму природокористування та 
його законодавче регулювання; формування жо-
рстких вимог до екологічної якості продукції; по-
силення вимог щодо розкриття інформації про 
реальні екологічні процеси»  

Вони наголошують, що «...Бухгалтерський об-
лік, як система виміру господарських явищ і про-
цесів має здатність створювати їх числову харак-
теристику та виступати джерелом інформації, а 
відтак, і стимулювати природоохоронні заходи. 
Використання бухгалтерського обліку як інфор-
маційно-контрольної системи в галузі охорони 
середовища може бути результатом пробудження 
екологічної свідомості суспільства в результаті де-
градації середовища, яке загрожує життю люд-
ства» [5] 

У фундаментальних дослідженнях Замули І.В 
доводиться необхідність створення універсальної 
системи господарювання, з додержанням вимог 
концепції стійкого розвитку. Наголошується, що 
саме ця система і є екологічною діяльністю під-
приємства. До основних напрямків якої відносять: 
«...освоєння природних ресурсів, їх добування 
(або добування корисних копалин), використання, 
відтворення та охорона; негативний вплив на нав-
колишнє природне середовище (забруднення по-
вітря, води, ґрунтів, розміщення відходів); власне 
природоохоронна діяльність підприємства, як ко-
мплекс природоохоронних заходів» [9]. При 
цьому автор пропонує «для позначення системи 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передачі інформації 
користувачам про вплив діяльності суб’єкта гос-
подарювання на навколишнє природне середо-
вище застосовувати поняття бухгалтерського облі-
ку екологічної діяльності суб’єкта господарю-
вання» 

Традиційних поглядів у свої роботах з розвит-
ку теоретичних та методологічних положень еко-
логічного обліку додержується науковці Сумської 
облікової школи [7] за їх визначенням «...З по-
зицій використання результатів екологічного облі-
ку і аудиту в управлінні екологічний облік на під-
приємстві визначається як система виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узага-
льнення, зберігання, обробки і підготовок релева-

нтної інформації про діяльність підприємства в 
області природокористування з метою передачі її 
внутрішнім і зовнішнім користувачам для прий-
няття оптимальних рішень». 

Окремо вважається за доцільне виділити по-
няття обліку екологічних витрат, зважаючи з того, 
що вони є базою ведення екологічного обліку. 

Незважаючи на те, що загальні проблеми мето-
дики та організації обліку екологічної діяльності 
підприємств неодноразово підіймалися у наукових 
працях, окремі аспекти залишаються дискусійни-
ми або взагалі невизначеними і потребують дода-
ткових досліджень.  

Відмічається недостатність інформаційного 
забезпечення прийняття управлінських рішень за-
для реформування вугільної промисловості. Зо-
крема це стосується механізму організації обліку 
витрат екологічної діяльності з урахуванням га-
лузевої специфіки функціонування вуглевидобув-
них підприємств. Однак всі пропозиції зводяться 
лише до констатації фактів і не пропонуються ко-
нкретні шляхи вирішення означених проблем. 

Метою дослідження є визначення напрямів 
формування механізму організації обліку ре-
зультатів екологічної діяльності на вуглеви-
добувних підприємствах. При цьому оцінка ефе-
ктивності екологічної діяльності повинна будува-
тися на співставленні облікових даних щодо ви-
трат на екологію та соціально-економічних наслід-
ків і доходів від такої діяльності. 
Виклад основного матеріалу 

Як показали розрахунки найвища ефективність 
екологічної діяльності вуглевидобувних під-
приємств складається при використанні в органі-
зації процесу виробництва безвідходних техно-
логій. А це означає, що вся порода, яка утво-
рюється під час вуглевидобутку повинна бути 
закладена у вироблений простір. Тобто цьому 
змісту повинна задовольняти наступна оптиміза-
ційна модель: 

min)(  СЕНДB  (1) 
Групування даних за вуглевидобувними під-

приємствами Донецького регіону щодо формуван-
ня результатів екологічної діяльності, надало мож-
ливість розробити варіанти її калькулювання та 
оцінки с позиції впливу на результати діяльності 
підприємства та запропонувати до наведеної опти-
мізаційної моделі наступні обмеженнями: 

∑аі Ві ≤ 0 
∑bјДј ≥ 0 
∑сkСЕНk≤0 
Ві,,Дј, СЕНk  ≥0 
де Ві  витрати екологічної спрямованості за 

економічними елементами, грн.; 
Дј  доходи екологічної спрямованості, грн.; 
СЕНk  соціально-економічні наслідки екологі-

чної спрямованості, грн. 
При цьому соціально-економічні наслідки еко-

логічної спрямованості включають як екологічний 
податок, так і платежі за відведення земель під по-
родні відвали, витрати у зв’язку із захворюваністю 
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населення, як на підприємстві так і в регіоні, 
штрафні платежі за понаднормативні відходи, со-
ціальні платежі у зв’язку із порушенням екологіч-
ного балансу та ін. Діюча на теперішній час систе-
ма стимулювання екологічної діяльності під-
приємства має неефективний характер, через хиб-
ність оцінки негативного впливу підприємства на 
навколишнє середовище. Внаслідок чого під-
приємству економічно більш вигідно сплатити 
штрафні платежі за неефективність екологічної 
діяльності, ніж оптимізувати її. На рівні держави 
повинне бути вирішено питання врахування со-

ціально-економічних наслідків екологічної спря-
мованості та оцінки умовних одиниць скорочення 
екологічного навантаження. Що надасть можли-
вість підприємству отримувати економічні вигоди 
від оптимізації екологічної діяльності, а державі – 
прозорий механізм впливу на суб’єктів господа-
рювання, в частині взаємодії із навколишнім при-
родним середовищем. 

Реалізувати цю модель можна використовуючи 
механізм симплексного методу дослідження опти-
мізаційних задач лінійного програмування. 
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Рис. 1. Оптимізаційна модель формування результатів екологічної діяльності 

 
 
Проведені розрахунки доводять ефективність 

використання безвідходних технологій та ком-
плексного використання корисних копалин. 

Аналізуючи вплив екологічної діяльності на 
водні ресурси з’ясовано, що скиди у поверхневі 
водні об’єкти шахтних вод підприємств До-
нецького регіону призвели до високого рівня засо-
леності водних об’єктів.  

Зміст солей до 3 г/л доводиться на 70% всіх 
шахт, от 3 до 7 г/л на 26% всіх шахт, та 4% на ша-
хти з мінералізацією більш 7 г/л, внаслідок чого 
до водойм та рік щорічно скидається більш 3 млн. 

т. мінеральних солей та речовин. Це призвело до 
підвищення в ряді випадків мінералізації поверх-
невих водних джерел в Донецькій області до 2 – 
2,9 г/л, збільшенню змісту в водоймах важких ме-
талів та замулюванню водних об’єктів. 

Нераціональне водоспоживання гідроресурсів 
та виникнення в зв’язку з цим багатьох еколо-
гічних проблем викликає дефіцит прісних вод в 
регіонах України, зокрема на Донбасі, та їх якісне 
виснаження. За даними науково-дослідних інсти-
тутів Донецької області близько 30% шахтних вод 
мають низький рівень мінералізації, придатний до 
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використання у народному господарстві. Однак, за 
умови високого рівня мінералізації та виходячи із 
вимог «Закону про охорону навколишнього сере-
довища» забруднені води повинні бути макси-
мально очищенні через відстійники, для пода-
льшого їх використання у народному господар-
стві. 

Так вибіркові значення показників хімічного 
складу шахтних вод на різних інтервалах глибин 
шахт Донецько-Макіївського району наведено у 
табл. 2. 

Однак, на теперішній час, у більшості відстій-
ники підземних шахтних вод практично не пра-
цюють і тому замість води із шахти видається пу-
льпа, яка містить твердих включень від 5000 до 
8000 млг на 1 л., це неприпустимо, тому що така 
вода призводить до забруднення всіх поверхневих 
водних об’єктів. 

Як показують розрахунки площа забруднення 
води може бути зменшення через подальше очи-
щення шахтних вод до концентрації забруд-
нюючих речовин до 100-150 млг. на 1 л. 

 
Таблиця 2. Вибіркові значення показників хімічного складу шахтних вод [8] 

Шахта Интервалы 
глубин, м 

Минерализация, 
г/л 

Середній рівень 
мінералізації г/л 

Шахта ім. 
Бажанова 

300—500 
500—700 
700—900 

900—1100 

0,4 
0,6 
0,9 
1,1 

0,75 

Шахта ім. 
Калініна 

250—450 
450—650 
650—850 

850—1050 

0,5 
0,6 
0,7 
0,9 

0,67 

Шахта Жовтнева 
700—850 

850—1000 
1000—1150 

0,6 
0,7 
1,0 

0,76 

Шахта ім. 
Скочинського 

1000—1100 
1100—1200 
1200—1300 

0,6 
1,4 
0,9 

0,96 

 
 
При цьому використовуючи оптимізаційну 

модель (1) запропоновану вище можливо оптимі-
зувати ефективність здійснення заходів з підви-
щення екологічності діяльності вуглевидобувного 
підприємства відносно використання водних ресу-
рсів. 

min)(  СЕНДB  (1) 
До існуючих проектів з демінералізації шах-

тних вод відносять обладнання, що базується на 
використання процесів дистиляції, зворотнього 
осмосу, електродіалізу та виморожування.  

Фізичні принципи процесу демініралізації 
шляхом виморожування, обумовлюють ряд його 
переваг. Так, кількість тепла, що необхідне для от-
римання 1 кг. чистої води виморожуванням в 7 ра-

зів менше за випаровування чи дистиляцію. Демі-
нералізація виморожуванням не чуттєва до міне-
рального складу вихідної води, показник якості 
питної води за сухим залишком (менш 1,0 кг солі 
на 1 м3 води) може бути досягнений в усіх випад-
ках. 

Особливо слід відмітити високий рівень до-
ходів та зниження соціально-економічних наслід-
ків від впровадження заходів з очищення та ви-
користання слабо-мінералізованих шахтних вод 
наряду з відносно незначними витратами (за умо-
ви використання для очищення шахтних вод ме-
тодів виморожування та зворотного осмосу), які 
мають низький термін самооплатності, на впрова-
дження означених заходів. 

 
Таблиця 2 Параметри роботи основних опріснювальних установок [1] 

Найменування 
методу 

Питомі енерговитрати, 
на 1 м3 води, кВт ч/м3 

Витрати, умов. од. 
на 1 м3 води 

Капітальні Експлуатаційні 
Дистиляція до 18 до 0,7 від 0,4 до 0,5 

Електродіаліз від 3,0 до 6,5 до 0,4 від 0,3 до 1,0 
Зворотній осмос від 2 до 2,5 до 0,2 від 0,3 до 0,48 
Виморожування від 9,2 до 10 від 0,2 до 0,3 від 0,4 до 0,45 

 
 
Однак, для реалізації цієї моделі необхідно ма-

ти чіткий механізм надходження та обліку необ-
хідної інформації, організації повного первинного, 

аналітичного та синтетичного обліку витрат пов’я-
заних із безвідходними технологіями, а також со-
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ціально-економічних наслідків екологічної діяль-
ності. 

Так розглядаючи процес закладання породи в 
шахті, яка в теперішній час найчастіше частково 
видається на поверхню, а частково самозакла-
дається у вироблений простір необхідно врахо-
вувати, що весь її обсяг, видобутий у поточному 
періоді, у зведеному вигляді відображається в 
формі 25-ТП про отримані обсяги породи від: 
 проведення гірничих виробок; 
 перекреплення гірничих виробок. 

На підставі отриманих даних визначається за-
гальний обсяг породи, який можливий до закла-
дання. 

1
пор

ф
з qQQ   (2) 

Qз  обсяг закладки породи (за умови повної 
закладки), т 

Qф  фактичний обсяг видобутку вугілля, т 
q1

пор  питомий обсяг породи на 1 тону ви-
добутку вугілля, т/т 

Закладення породи складається із двох основ-
них процесів: 
 транспортування породи; 
 закладки породи у відпрацьований простір. 

На підставі отриманої інформації щодо обсягів 
породи що підлягає закладанню розраховується 
загальний обсяг вантажоперевезення породи до 
місця закладання, який розраховується: 

Взаг = Втр +Взакл (3) 
де Взаг – загальні втрати на залишання породи в 

шахті, грн.; 
Втр – витрати на транспортування, грн.; 
Взакл – витрати на закладання породи у відпра-

цьований простір, грн. 
Витрати на закладання породи у відроблений 

простір розраховуються на підставі попередньо-
складених технічних паспортів закладання по-
роди, які містять інформацію про спосіб закла-
дання, витрату допоміжних матеріалів, техніку, 
що використовується в процесі закладання, а та-
кож розраховується трудомісткість та розміри за-
робітної плати на закладання на підставі встанов-
лених норм виробки та розцінки. 

Таким чином формується інформація та ве-
деться первинний облік витрат на залишання по-
роди в шахті, шляхом закладання виробленого 
простору. 

В основу калькулювання витрат екологічної 
діяльності вуглевидобувного підприємства на тра-
нспортування породи для потреб закладки виро-
бленого простору, покладено підхід, що базується 
на визначенні витрат на 1 т*км вантажопотоку за 
внутрішньо-шахтним транспортом.  

Маючи інформацію щодо загальних витрат 
підприємства в по-елементному розрізі, можливе 
визначення вантажопотоку з розподілом за еле-
ментами витрат. 

гп

вшт
Q

ВВ '  (4) 

де, В’ – питомі витрати на 1 т*км, грн. 

Ввшт – загальні витрати за внутрішньо-шахтним 
транспортом, грн. 

Qгп – загальний обсяг вантажопотоку, т*км 
Розподіл загальних витрат на транспортування 

здійснюється коефіцієнтним методом на підставі 
даних основного виробництва. 

Для вдосконалення інформаційного потоку 
необхідне складання аналітичної відомості групу-
вання витрат за дільницею внутрішньошахтного 
транспорту. 

Для калькулювання фактичної закладки вироб-
леного простору необхідно мати інформацію про 
обсяги виданої породи, матеріалах витрачених на 
закладку, комплексні нормі виробки на закладку 
виробленого простору. Отримання цих даних з па-
спортів кріплення та управління покрівлею надає 
можливість розрахувати необхідні для калькулю-
вання параметри. 

За умови перевищення обсягів закладання над 
обсягами виймання, необхідне додаткове закла-
дання, наприклад відходами збагачувальних фаб-
рик, накопиченою раніше породою на відвалах та 
ін. 

Більшу частину матеріальних витрат займають 
витрати на електроенергію, розрахунок яких виз-
начається на підставі інформації про потужність 
обладнання задіяного у закладці виробленого про-
стору та часу роботи такого обладнання. 

ЦktNЗе здв   (5) 
де, Зе – витрати на електроенергію, грн. 
Nдв – потужність обладнання, кВт 
t – час роботи обладнання, год. 
kз – коефіцієнт завантаження обладнання 
Ц – вартість 1 кВт*год, грн. 
Данні для таких розрахунків можна отримати 

із звіту дільниці енергопостачання, технічних пас-
портів обладнання та даних оперативного обліку 
стосовно часу роботи обладнання, за яким здій-
снюються розрахунки.  

Таким чином, обсяг закладки розраховується 
на підставі звіту про вантажопотоки породи, який 
надає узагальнену інформацію про обсяги породи, 
що видається шахтою, та звіту (плану) про роботу 
дільниці внутрішньо шахтного транспорту, на 
підставі якого розраховується фактичний обсяг 
вантажопотоку (Qгп). Дільниця внутрішньо шахт-
ного транспорту накопичує інформацію про обся-
ги виданого вугілля, породи, перевезених ма-
теріалах, на підставі чого розраховується потреба 
у внутрішньо-шахтному транспорті. Складений ді-
льницею ВШТ графік вантажопотоків містить 
інформацію про фактичні обсяги вантажопотоків. 

План гірничих робіт дає можливість визначити 
середню відстань транспортування (можливе виз-
начення за кожним пунктом закладки виробленого 
простору та усереднене значення за шахтою, з 
урахуванням зростання величини похибки). 

Матеріальні витрати визначаються прямим 
методом на підставі інформації з Технічних пас-
портів кріплення та управління покрівлею та ха-
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рактеристики способу закладання виробленого 
простору. 

Відомості про витрату матеріалів на 1 м просу-
нення лави надає можливість, виходячи із за-
гального видобутку, розрахувати витрати мате-
ріалів на закладку виробленого простору узага-
льнюючим методом без детальних розрахунків за 
кожною видобувною чи прохідницькою дільни-
цями. 

Заробітна плата та нарахування на ФОП роз-
раховуються на підставі комплексної норми виро-
бки за операціями, що формують закладку, яка в 
свою чергу розраховується за даними паспортів 
норм виробки й розцінок, які містять попроцесну 
інформацію про трудовитрати і порядок їхньої 
оцінки для калькулювання собівартості. 

Комплексна норма виробки щодо, наприклад 
ручної закладки виробленого простору, включає 
нормування: підготовчо-заключних операцій, вик-
ладання стійок бутової смуги, перекидання, закла-
дання, зрошення породи, зачищення місця під бу-
тову смугу, розбирання та розбивання великих 
шматків породи, оббирання покрівлі, вибивання, 
витягання і прибирання дерев’яних, металевих 
стійок, встановлення запобіжних і оконтурюваль-
них стійок та ін. 

Амортизація за внутрішньо-шахтним облад-
нання визначається на підставі Технічного паспо-
рту кріплення та управління покрівлею, де мі-

ститься інформація про задіяне в процесі закладки 
обладнання. За даними первинного обліку основ-
них засобів, віднесенням їх до певних груп із 
корисного строку використання, розраховуються 
норми амортизації. Це дає можливість 
калькулювання амортизації за внутрішньо-шахт-
ним устаткуванням, яке використовується для 
процесів закладки. 

На підставі отриманої таким чином інформації 
розраховуються витрати по всіх елементах, по ко-
жному об'єкту закладки, на цикл, на тону видобут-
ку вугілля, на тону закладеної породи. Що дає мо-
жливість скласти повну калькуляцію закладки ви-
робленого простору. 

Проведені розрахунки за розробленими моде-
лями довели доцільність їх застосування на вугле-
видобувних підприємствах Донецького регіону. 
Можливість проведення яких, було отримано, зав-
дяки сформованим в бухгалтерському обліку під-
ходам до оцінки та калькулювання результатів 
екологічної діяльності, а також організації її облі-
ку в умовах підприємства. Формування вимог до 
системи документообігу передбачає забезпечення 
можливостей отримання достовірної інформації 
по елементах витрат (табл. 3) з метою збору та 
групування сукупної інформації та подальшого 
прийняття управлінських рішень. 

 

 
Таблиця 3. Фрагмент облікового забезпечення первинною та аналітичною інформацією групування 

витрат екологічної діяльності 

Показник Первинні облікові 
регістри 

Аналітичні облікові 
регістри 

Синтетичні облікові 
регістри 

Витрати 
закладання  

Технічні паспорти 
закладання породи; 

Паспорти норм виробок і 
розцінок; Технічні 

паспорти кріплення та 
управління покрівлею; 

Накладні-вимоги; Наряди 
на виконання робіт; РТ-6; 

Бухгалтерські довідки. 

Калькуляція на закладку 
відробленого простору; 
Розрахункові відомості; 
Відомості нарахувань на 

ФОП; Відомості 
нарахування амортизації 
Зведена відомість витрат; 

25-ТП, 10-П. 

Картка рахунку за 
субконто 29 

«Витрати 
екологічної 

діяльності» у розрізі 
напряму 

формування витрат, 
Журнал 5, Головна 

книга 
Витрати 

транспортування 
Технічні паспорти 

кріплення та управління 
покрівлею; План гірничих 

робіт; Графік 
вантажопотоків; Накладні-
вимоги; Технічні паспорти 

обладнання, Змінні 
журнали обліку роботи 
обладнання; Паспорти 

норм виробок і розцінок, 
Наряди на виконання 

робіт;РТ-6; Бухгалтерські 
довідки 

Калькуляція на закладку 
відробленого простору; Звіт 
про роботу дільниці ВШТ; 

Аналітичні відомості 
групування витрат за 
дільницею ВШТ; Звіт 

дільниці енергопостачання; 
Розрахункові відомості 

Відомості нарахувань на 
ФОП; Відомості 

нарахування амортизації; 
Зведена відомість витрат. 

Картка рахунку за 
субконто 29 

«Витрати 
екологічної 

діяльності» у розрізі 
напряму 

формування витрат, 
Журнал 5, Головна 

книга 

 
 

Групування таких витрат в синтетичному облі-
ку доцільно здійснювати на транзитному кальку-
ляційному рахунку 29 «Витрати екологічної 
діяльності» 

За дебетом якого відображати накопичення 
матеріальних витрат екологічного характеру (вит-
рата допоміжних матеріалів, палива, електроене-
ргії та ін.), витрат на оплату праці робітників, що 
зайняті на роботах екологічної спрямованості, ви-
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трат на соціальні заходи, амортизацію не оборот-
них активів природоохоронного призначення, та 
інших витрат. 

 
За кредитом – списання накопичених витрат 

шляхом віднесення їх на виробничу собівартість 
окремої калькуляційної статті або фактичного 
списання за напрямами виникнення витрат. 
Висновки 

Запропонований механізму організації обліку 
результатів екологічної діяльності на підприємст-
вах вуглевидобувної галузі надасть можливість 
виявлення внутрішніх резервів підвищення ефек-
тивності функціонування вуглевидобувних під-
приємств. Особливо в частині мінімізації соціаль-
но-екологічних негативних впливів від діяльності 
підприємств галузі. Зміст інформаційного забезпе-
чення за напрямами екологічної діяльності є пер-
спективою подальших досліджень. 
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