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Abstract. The requirement today is to minimize and eliminate the nega�ve environmental 

consequences of economic ac�vity. The problem of waste is very serious, hence the need for 

comprehensive and con�nuous monitoring of waste management opera�ons from the government, 

the public and directly by the enterprises themselves. In the ar�cle the essence and purpose of 

control as a func�on of strategic management. It considered the basic principles of organiza�onal 

and legal measures and func�ons of public authori�es in monitoring and control of waste. The 

necessity of organiza�on of internal control opera�ons of waste management companies and 

offered his technique. Internal control waste opera�ons will enable the company not only to 

�mely detect devia�ons, correct them, but also to raise environmental awareness and social  

responsibility.
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Постановка проблеми. Останнім часом питання поводження з відходами все частіше стають 
ключовими у дослідженнях в різних галузях знань. Екологічна катастрофа стала суттєвою загрозою 
для всього людства. На нашу думку, основними факторами, що спричиняють загострення проблеми з 
відходами підприємств, є:

– недостатній технологічнйи розвиток підприємств (застаріле обладнання, низький рівень 
впровадження бевідходних технологій і т.п.);

– недосконалість екологічного законодавства щодо відходів (наявність протиріч та неузгодже- 
ностей);

– неефективне державне регулювання сфери поводження з відходами (неналежний контроль з 
боку спеціалізованих державних структур, відсутність дієвих економічних стимулів для виробників 
відходів);

– нерозвинена інфраструктура щодо поводження з відходами ( відсутність достатньої кількості 
підприєств-утилізаторів, недосконала логістика рециклювання тощо);

– низька екологічна свідомість та соціальна відповідальність не тільки керівництва підприємств, 
а й споживачів їх готової продукції.

Поліпшення ситуації можливе за умов організації ефективної системи управління відходами. 
Головними елементами цієї системи є облік, аналіз і контроль операцій з відходами. Контроль, як один 
з елементів системи, повинен стати дієвим інструментом стратегічного управління для забезпечення 
стійкого розвитку окремих підприємств та країни вцілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання контролю досліджувались в працях багатьох 
вітчизняних вчених, серед яких Ф.Ф. Бутинець, Н.С. Вітвицька, Н.Г. Виговська, В.М. Жук, І.К. Дрозд, 
Л.В. Нападовська, В.О. Шевчук та інші. Безпосередньо проблематику контролю операцій з відходами 
розглядали у своїх дослідженнях О.В. Боднар, Є.В. Бойко, З.В. Гуцайлюк, В.А. Єрофеєва, І.Л. Ткаченко 
та ін. 

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження теоретичних, організаційних 
та методичних аспектів зовнішнього та внутрішнього контролю операцій з відходами діяльності 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. В кризових умовах особливо важливого значення 
набуває стратегічне управління підприємствами, що дозволяє своєчасно адаптуватися до динамічних 
умов. Стратегічне управління є основою управління, а діяльність зі створення та реалізації стратегії 
фактично рано чи пізно зачіпає будь-яку управлінську роботу на кожному підприємстві1. 

1 Бланк, И. (2010). Финансовая стратегия предприятия. Киев: Ника-центр.
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Традиційно в наукових джерелах контроль визначається як самостійна функція управління. 
Слушною є думка Н.С. Вітвицької, що контроль дозволяє вчасно виявляти та ліквідовувати передумови, 
що заважають ефективній організації виробництва та успішній діяльності2. 

Існують різні погляди вчених на мету контролю. Так, М.Т. Білуха, В.О. Шевчук основною метою 
контролю вважають своєчасне виявлення та усунення відхилень для досягнення цілей управління3. 
У своїх ослідженнях Л.В. Нападовська наголошує, що метою контролю є допомога управлінському 
персоналу в організації самоконтролю та ефективного прийняття рішень, а не встановлення жорсткого 
контролю та здійснення покарання4. На думку Ф.Ф. Бутинця мета властива не безпосередньо 
господарському контролю, а його суб’єктам, тобто своєї мети контроль не має. 

У сфері поводження підприємств з відходами залежно від суб’єктів здійснення контролю він 
поділяється на державниий, громадський та внутрішньогосподарський. 

Відповідно до Закону України «Про відходи» (ст. 5) до основних принципів державної політики 
у сфері поводження з відходами відносяться:

– пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від 
негативного впливу відходів,

– забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів,
– науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства 

щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.
Серед головних напрямів державної політики щодо реалізації вищезазначених принципів є 

«організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому 
впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини»5.

З боку держави контроль у сфері поводження з відходами здійснюють Кабінет Міністрів України, 
відповідні органи місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, а також спеціально 
уповноважені органи виконавчої влади, а саме: Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища, Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Регулювання безпеки щодо 
поводження з радіоактивними відходами також уповноважені здійснювати в межах своєї компетанції 
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство надзвичайних ситуацій та інші державні органи 
виконавчої влади.

Контроль та нагляд за дотриманням законодавства у сфері поводження з відходами в Україні 
здійснює Генеральний прокурор та органи прокуратури в межах їх повноважень.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України виконує наступні функції 
у сфері моніторингу і контролю відходів:

– державний контроль дотриманням вимог щодо екологічної безпеки;
– створення інформаційно-аналітичних систем, а також баз даних про обсяги утворення різних 

видів відходів і поводження;
– здійснення контролю за організацією та здійсненням суб’єктами господарювання первинного 

обліку утворення, збору, обробки, утилізації та видалення відходів та їх паспортизацією;
– контроль за формуванням і веденням реєстру об’єктів утворення відходів та реєстру місць їх 

видалення;
– контроль за транскордонним переміщенням відходів;
– забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав і міжнародних 

організацій у сфері поводження з відходами.
В рамках дослідження доцільно підкреслити, що існує також і громадський контроль у цій сфері. 

Відповідно до Закону України «Про громадський контроль» його можуть здійснювати громадські 
інспектори у сфері охорони природного навколишнього середовища. Тоді як у Законі «Про відходи» 

про таке право взагалі не згадується. Це в той час, коли Україна ще у 1999 році ратифікувала Орхуську 
конвенцію, в якій чітко регламентовано порядок участі громадськості у процесі прийняття рішень 
стосовно довкілля. Отже, слід констатувати той факт, що потенційна можливість участі громадськості 
у прийнятті рішень щодо охорони довкілля існує за міжнародними правовими актами, в у вітчизняному 
законодавстві чітко не закріплена, що є стримуючим фактором у забезпеченні стійкого розвитку.

2 Вітвицька, Н. (2000). Контроль і ревізія. Київ: КНЕУ. 
3 Білуха, М. (1994). Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Київ: Вища школа.
4 Нападовська, Л. (2000). Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці. Дніпропетровськ, Наука і освіта.
5
 Закон про відходи 1998 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/187/98> (2015, серпень, 31).
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Центральним питанням під час реалізації функцій держави у сфері поводження з віходами є 
інформаційне забезпечення управління. Тому дуже актуальним є формування повної та об’єктивної 
інформації про відходи безпосередньо в місцях утворення та здійснення подальших операцій з ними. 
Для цього необхідною передумовою є організація ефективної системи внутрішнього контролю 
на підприємствах-виробниках відходів. Посилення конкуренції, стрімкий розвиток технологій, 
обмеженість і постійне зростання вартості ресусів та інші фактори підвищують вимоги до системи 
внутрішнього контролю підприємства. На сучасному етапі внутрішній контроль повинен стати 
невід’ємною складовою управління на всіх рівнях. Я.А. Гончарук та В.С. Рудницький притримуються 
думки, що мета внутрішньогосподарського контролю полягає у забезпеченні ефективності та 
економічної обгрунтованості господарської діяльності підприємства6. Л.В. Нападовська, Л.В. Сотнікова, 
Є.А. Кочерін ввважають, що внутрішньогосподарський контроль на меті має також сприяння у 
підвищенні ефективності господарювання, збереженню майна, сумлінному виконанню працівниками 
своїх обов’язків. Ми згодні з такими думками і вважаємо, що контроль в контексті концепції стійкого 
розвитку на меті повинен мати не тільки економічні аспекти господарської діяльності, а й екологічні 
та соціальні. Особливого значення набуває контроль екологічних складових діяльності підприємств. 
Враховуючи те, що практично безвідходним діяльність підприємства бути не може, важливим об’єктом 
внутрішнього контролю повинні бути відходи. 

Визначення кола суб’єктів здійснення контролю за операціями з відходами належить до компетенції 
керівників підприємства, тобто законодавчо не окреслюється. Слід зауважити, що внутрішній контроль 
як система може бути організований у різних формах. Контрольні функції може здійснювати служба 
внутрішнього аудиту або бухгалтерія ( чи окремі її працівники). Проте незалежно від форми організації 
внутрішнього контролю на певному підприємстві у частині контролю операцій з відходами необхідно 
налагодити ефективну взаємодію між контролерами та спеціалістами технологічних і технічних служб 
підприємства. Це обумовлюється специфікою регулювання поводження з відходами, особливостями 
технологічних процесів виробництва, технічним станом основних засобів, що мають безпосередній 
вплив на обсяги утворюваних відходів, їх склад, якість тощо. Адже ні бухгалтер, ні внутрішній аудитор 
не володіють відповідними компетенціями для ідентифікації відходів. Тоді як працівники технічних 
і технологічних служб підприємств повинні нести відповідальність щодо розмежування відходів на 
зворотні та незворотні, можуть обгрунтувати обсяги їх утворення, виникнення браку або технологічні 
втрати. Співпраця висококваліфікованих технолога, бухгалтера та економіста повинна стати невід’ємною 
умовою успішного управління господарською діяльністю підприємства. У зв’язку з цим пропонуємо 
контроль операцій з відходами поділяти на 2 підвиди – технологічний та економічний контроль. При 
цьому необхідною умовою є чітке розмежування повноважень та контрольних функцій між різними 
суб’єктами контролю з метою уникнення їх дублювання. Погоджуємося з думкою Й.В. Воюцької, що під  
час організації контрольних заходів основна увага повинна приділятися ліквідації функцій контролю, 
що дублюються, скороченню витрат на його здійснення, упорядкуванню ведення документації та обліку, 
пов’язаних з контрольними діями, впровадженню технічних засобів та підвищенню професіоналізму 
контролерів7. У сферу внутрішнього економічного контролю буде входити вартісна оцінка відходів, а у 
сферу технологічного контролю – їх кількісна оцінка. 

Для забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю діяльності підприємства 
вцілому організаційно-методичні підходи повинні бути розроблені не тільки для всієї сукупності 
об’єктів, а й для кожного об’єкту окремо. Відходи як об’єкти внутрішнього контролю впливають на 
змістове наповнення кожного з елементів системи внутрішнього контролю. Основні елементи системи 
внутрішнього контролю операцій з відходами наведені у табл. 1.

Слід зазначити, що ретельна розробка елементів внутрішнього контролю є важливою для 
розуміння діяльності підприємства зовнішніми аудиторами, які на початковій стадії перевірки оцінюють 
систему внутрішнього контролю. 

На організацію внутрішнього контролю операцій з відходами впливають різноманітні фактори, 
серед яких: 

– галузева приналежність підприємства;
– технологічні особливості виробничого процесу;

6 Гончарук, Я., Рудницький В. (2007). Аудит. Київ: Знання.
7  Воюцкая, И.В. (2013). Организационные аспекты системы внутреннего контроля. Актуальные проблемы 
торгово-экономической деятельности и образования в современных условиях. <Нttp://cyberleninka.ru/article/n/
organizatsionno-metodicheskie-problemy-vnutrennego-kontrolya-vozvratnyh-othodov.pdf>. (2015, серпень, 29).
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– організаційно-правова форма та форма власності підприємства;
– наявність структурних підрозділів;
– масштаби діяльності;
– кваліфікація персоналу та інші.
Дослідження діяльності ряду українських підприємств дозволяє зробити висновок, що внутрішній 

контроль операцій з відходами доцільно організовувати в 3 етапи: 
І етап – попередній контроль (формування цілей, планування);
ІІ етап – поточний контроль (реалізація планів);
ІІІ етап – результативний або наступний контроль (контроль результатів). Організація триетапного 

контролю обумовлена необхідністю адаптації підприємства до швидких змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Контроль є функцією зворотного зв’язку на кожному етапі управління. 
Це дозволяє суттєво посилювати оперативність впливу управлінського персоналу на конкретну мету 
підприємства щодо поводження з відходами, своєчасність внесення коригувань у плани та їх адаптацію 
до середовища, яке постійно змінюється. 

Що стосується операцій з відходами, то у своїй стратегії підприємство повинне ставити за мету:
– скорочення обсягів відходів;
– впровадження маловідходних та безвідходних технологій;
– здійснення інвестицій в необоротні активи природоохоронного призначення (обладнання для 

утилізації відходів або для використання їх в якості альтернативного вида палива) тощо.
Контроль планування дозволить оцінювати та підвищувати якість планів. Оцінка планових 

величин дає можливість оцінити реальність плану, реальність умов, ситуацій, при яких він складався, 
а також можливі помилки під час складання плану. При цьому причинами відхилень від плану можуть 
бути не тільки неточності в оцінках можливих ситуацій, а і, наприклад, помилки у розрахунках, 
неоднорідність змісту планових та фактичних показників.

На етапі реалізації поставлених задач та виконання планів здійснюється поточний контроль за 
такими напрямами:

– контроль фактичних величин в цілому по підприємству та за групами величин (наприклад, 
обсяги утворення відходів вцілому, за видами, за напрямами подальшого використання);

Табл. 1
Основні елементи внутрішнього контролю операцій з відходами

Елемент  
системи

Зміст елементу

Контрольне 
середовище

Внутрішні нормативні документи (Наказ про облікову політику, Положення про систему 
внутрішнього контролю або Положення про внутрішній аудит, Порядок з обліку витрат на 
виробництво, Методика визнання, оцінки та обліку відходів, технологічні карти тощо).

Ризики

Можливі викривлення облікової інформації, звітних даних (недостовірне відображення 
або невідображення в обліку зворотних відходів, віднесення вартості відходів до складу 
технологічних втрат, природного убутку або браку).
Неправильне визначення собівартості готової продукції (робіт, послуг), викривлення величини 
залишків запасів, незавершеного виробництва, порушення під час визначення баз оподаткування і т.д.

Процедури 
контролю 

Документальний контроль (перевірка повноти та своєчасності документування операцій з 
відходами, перевірка документів за формою, змістом, нормативно-правова перевірка, логічна та 
арифметична перевірка і т.п.).
Фактичний контроль (перевірка дотримання технологій, контроль дотримання діючих норм 
та нормативів, обстеження на місці відходів, перевірка правильності розрахунку обсягів 
утворення відходів, перевірка достовірності визначення їх вартості, проведення інвентаризацій, 
контрольних замірів тощо).

Інформаційна 
система та 
комунікації

Розподіл контрольних функцій між працівниками технічних та контрольних служб, бухгалтерії, 
безпосередніх виконавців певних господарських операцій  відходами.
Закріплення у посадових інструкціях відповідних працівників їх обов’язків зі здійснення 
контрольних дій щодо операцій з відходами.

Моніторинг

Постійна оцінка результатів контролю.
Корегування діючих норм та нормативів внаслідок здійснення заходів, що впливають  
на процеси утворення та поводження з відходами.
Прийняття управлінських рішень за результатами контролю та аналіз їх виконання, оцінка 
ефективності.
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– контроль стану внутрішнього та зовнішнього середовища для виявлення передумов можливих 
відхилень;

– виявлення відхилень фактичних показників від планових;
– встановлення причин відхилень;
– розробка заходів для зменшення відхилень.
Поточний контроль дозволить виявляти певні помилки та недоліки в управлінні відходами та 

пропонувати заходи щодо їх усунення. 
На етапі підсумкового контролю підводять підсумки щодо досягнення цілей та розробляють 

заходи з ліквідації можливих відхилень у майбутньому.
Отже, основними задачами контролю операцій з відходами є:
1) оцінка стану системи поводження з відходами відповідно до законодавства, стандартів, нормативів;
2) виявлення “слабких місць” у системі поводження з відходами на підприємстві, визначення 

відхилень, з’ясування їх причин (від виникнення відходів до їх вибуття за межі підприємства);
3) прийняття управлінських рішень стосовно певних операцій з відходами для підвищення їх 

ефективності.
Під час організації контролю операцій з відходам необхідно дотримуватись таких принципів:
– орієнтація на результат ( чим в більшій мірі управлінський персонал зорієнтований на досягнення 

певних результатів, тим в більшій мірі він має потребу у зворотньому зв’язку, що дає інформацію про 
ефективність його роботи;

– оптимальний обсяг інформації (управлінський персонал повинен оперувати мінімальним, але 
систематизованим обсягом даних, на основі яких керівництво може приймати необхідні рішення;

– ефективність (забезпечення достатнього рівня ефективності контролю, щоб вживати необхідні 
коригуючі заходи та вносити відповідні зміни);

– перспективність (орієнтація на майбутнє для оперативного виявлення проблем, що виникають).
При цьому контроль повинен виступати в якості засобу прийняття ефективних управлінських 

рішень, а не в якості неминучого засобу пошуку помилок.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вимогою сьогодення є мінімізація та 

усунення негативних екологічних наслідків господарської діяльності підприємств. Проблема відходів 
стоїть дуже гостро, що обумовлює необхідність здійснення всебічного та постійного контролю операцій 
з відходами з боку держави, громадських організацій та безпосередньо на самих підприємствах. На 
жаль, наочних свідчень того, що такий контроль є ефективним та дієвим поки що дуже мало. 

Ефективність управлінських рішень прямо залежить від раціонально організованого контролю на 
всіх ланках управління. Тому запропоновані рекомендації з організації внутрішнього контролю операцій 
з віходами на підприємствах дозволять поетапно отримувати необхідну інформацію про відповідність 
системи поводження з відходами на даному підприємстві встановленим нормативам, а також діючому 
законодавству. Це не тільки дозволить підприємству своєчасно виявляти відхилення, виправляти їх, але 
й підвищуватиме екологічну свідомість та соціальну відповідальність бізнесу. 

Подальші розробки за темою дослідження ведуться у напрямку практичного впровадження 
вищевикладених пропозицій в цілісну систему внутрішнього контролю підприємств харчової 
промисловості України.
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