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від екстенсивного розвитку у бік інтенсивного, тоб-
то від розвитку за рахунок зростання клієнтської 
бази до розвитку завдяки оптимізації співвідношен-
ня отриманого результату до витрачених ресурсів, 
отже – розвитку за рахунок підвищення конкурен-
тоспроможності телекомунікаційних послуг, які ці 
підприємства надають (за ціною, якістю, додаткови-
ми характеристиками).

Процесний підхід є логічним доповненням сис-
темного підходу, і його застосування в управлінні 
витратами підприємств є доречним з тієї причини, 
що окрім важливості впливу і взаємодії зовнішньо-
го і внутрішнього середовища, перетворення входів і 
виходів, які досліджує системний підхід, в управлін-
ні витратами сфери телекомунікацій особлива увага 
приділяється процесам (надання послуг, обслугову-
вання, планування, організації).

У той же час для сфери телекомунікацій характер-
ні певні особливості, що визначають характер засто-
сування підходів до управління витратами в рамках 
процесного підходу. Саме ці особливості та можли-
вості конкретних підходів до управління витратами 
визначили характер проблем, вирішення яких є прі-
оритетом у формуванні ефективної системи управ-
ління витратами телекомунікаційних підприємств, 
та визначили перспективи подальших досліджень у 
напрямі послідовного формування ефективної систе-
ми управління витратами телекомунікаційних під-
приємств за кожним з елементів даної системи.
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Постановка проблеми. Маючи один з найбільших 
на планеті природно-ресурсний потенціал, Украї-
на при цьому є лідером за показником обсягів про-

мислових відходів на душу населення. Так, щорічно 
в Україні утворюється приблизно 10 т відходів на 
душу населення, тоді як в країнах ЄС цей показник 
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становить 5,5-6 т відходів на душу населення [1]. 
Тому одним з пріоритетних питань розвитку України 
є управління відходами з метою суттєвого скорочен-
ня обсягів тих з них, що надалі не використовува-
тимуться в якості вторинних матеріальних ресурсів.

На території України існує ціла низка досить го-
стрих невирішених проблем, що стосуються збору, 
розміщення, утилізації відходів. На жаль, кількісні 
та якісні дані про утворення, використання, розмі-
щення відходів та їх вплив на навколишнє середови-
ще не є репрезентативними в Україні та не відпові-
дають сучасним вимогам. Деякі пріоритетні потоки 
відходів, а саме небезпечні відходи, відходи тари та 
упаковок, виведені з експлуатації автотранспортні 
засоби, використані шини, медичні відходи, буді-
вельні відходи, відходи електричного та електронно-
го обладнання (включаючи батарейки та акумуля-
тори), відпрацьовані мастила тощо не враховуються 
належним чином.

Управління відходами тісно пов’язане з 
розв’язанням ряду проблем на рівні підприємств, ре-
гіонів, держави та світу в цілому. Як відомо, важли-
вим фактором прийняття рішень виступає достовірна 
інформація про різні аспекти екологічної діяльності 
як на мікро-, так і на макрорівні. Бухгалтерський 
облік, будучи єдиною та цілісною інформаційною 
системою, повинен забезпечити користувачів необ-
хідною повною, правдивою та неупередженою ін-
формацією, що дасть змогу визначити та оцінити 
результати природоохоронних заходів, масштаби не-
гативного екологічного впливу тощо. Саме облікова 
інформація надалі є основою формування Державним 
комітетом статистики відповідних офіційних статис-
тичних даних, які використовуються для прийняття 
рішень на державному рівні [2]. На жаль, сьогодні 
відсутній постійний обмін інформацією між служ-
бами, що відповідають за управління відходами на 
різних рівнях. А якість інформації залишає бажати 
кращого: зібрані дані часто є неповними, майже не 
проводяться систематизація, узагальнення та аналіз 
інформації для потреб розробки стратегій управління 
відходами, оцінки і контролю ситуації за певними 
показниками.

Одним із перших щаблів у вирішенні вищезазна-
чених проблем є розробка і наукове обґрунтування 
класифікації відходів діяльності підприємств для ці-
лей їх обліку і контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прове-
дені дослідження свідчать, що питанням класифіка-
ції відходів діяльності підприємств для їх обліку та 
контролю не приділяється належної уваги ні у нор-
мативно-правовій базі, ні в практичній діяльності 
підприємств, ні в економічній літературі. 

Проблема класифікації відходів стала предме-
том досліджень таких вчених, як І.А. Александров, 
А.В. Половян, М.Ю. Тарасов, В.А. Дугарєва, Є.А. Бі-
рон, Д.Я. Мінюк та деяких інших. Проте динаміч-
ність накопичення відходів, утворення все нових їх 
видів, а також подальший розвиток науково-техніч-
ного прогресу потребують удосконалення класифіка-
ції.

Постановка завдання. Враховуючи вищезазна-
чене, мета статті полягає у всебічному досліджен-
ні існуючої класифікації відходів, а також розробці 
науково обґрунтованої комплексної класифікації від-
ходів діяльності для цілей ведення бухгалтерського 
обліку та здійснення контролю на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Класи-
фікація є розподілом множини конкретних об’єктів 
на певні підмножини – групування. Для обробки в 

автоматизованих системах інформації про відходи на 
міждержавних, державних та регіональних рівнях 
розробляються класифікатори відходів.

В Україні основним таким документом є Держав-
ний класифікатор відходів ДК 005-96. Державний 
класифікатор відходів України [3] Відповідно до За-
кону України про відходи (далі – Закон про відходи), 
«Державний класифікатор відходів – це системати-
зований перелік кодів та назв відходів, призначений 
для використання в державній статистиці з метою 
надання різнобічної та обґрунтованої інформації про 
утворення, накопичення, оброблення (перероблен-
ня), знешкодження та видалення відходів» [4]. Да-
ний класифікатор побудований за галузевою ознакою 
– в ньому відходи згруповані за видами діяльності 
підприємств, в результаті яких вони утворилися. 
Види діяльності встановлено згідно з Класифіка-
тором видів економічної діяльності (КВЕД) та Дер-
жавним класифікатором товарів та послуг (ДКТП). 
ДК 005-96 дозволяє отримувати та використовува-
ти (переважно для первинного та статистичного об-
ліків) коди та стандартизовані найменування відхо-
дів. Слід відмітити, що класифікатор відходів є дуже 
об’ємним документом (містить більше 300 сторінок), 
в ньому досить повно представлена інформація про 
відходи, але за цим класифікатором не можливо, на-
приклад, встановити клас небезпеки певних відходів, 
їх можливості тощо. На наш погляд, задекларована 
у Законі про відходи мета ДК 005-96 не досягнута, 
тому що цей класифікатор має економіко-статистич-
ну спрямованість та не враховує екологічні аспекти. 
Це суттєво обмежує можливості більш широкого ви-
користання класифікатора відходів в цілях екологіч-
ного управління для забезпечення сталого розвитку.

За той час, що минув з моменту прийняття ви-
щерозглянутого класифікатора, відбулися значні 
зміни у підходах до поводження з відходами, в їх 
номенклатурі, оцінці негативного впливу. Зокре-
ма, Європейський каталог відходів (European Waste 
Catalogue, EWC) різниться від вітчизняного більш 
високим ступенем узагальнення категорій відходів, 
однозначністю у вибору груп відходів. Тоді як ви-
користання ДК 005-96, незважаючи на детальний та 
вичерпний список відходів, не усуває проблем нео-
днозначного їх тлумачення.

Зважаючи на те, що класифікація відходів є осно-
вою розробки методики їх обліку та забезпечення ко-
ристувачів інформацією для здійснення управління, 
у ході дослідження запропоновано класифікацію від-
ходів діяльності підприємств здійснювати за різно-
манітними ознаками.

Слід зазначити, що виокремлення у класифікації 
певних ознак у значній мірі залежить від галузі еко-
номіки, до якої відноситься конкретне підприємство, 
та цілей управління ними.

Запропонована комплексна класифікація відходів 
для цілей обліку і контролю наведена у таблиці 1. 

Розглянемо їх більш детально. До звичайних від-
ходів слід відносити відходи, що виникли внаслідок 
звичайної діяльності підприємства, тобто будь-якої 
основної діяльності підприємства, а також операцій, 
що забезпечують основну діяльність або виникають 
унаслідок її проведення.

Нагадаємо, що звичайна діяльність поділяєть-
ся на операційну (виробництво, збут, управління 
та інша, крім фінансової та інвестиційної) та іншу 
звичайну діяльність (фінансову, інвестиційну). Тому 
звичайні відходи у свою чергу можуть бути поділе-
ні на операційні та неопераційні. Так, наприклад, 
внаслідок інвестиційної діяльності можуть виникати 
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відходи, пов’язані зі списанням або реалізацією нео-
боротних активів тощо.

До надзвичайних відходів слід відносити відхо-
ди, що виникають внаслідок надзвичайних подій – 
техногенних катастроф, аварій, негативного впливу 
природних явищ, терористичних актів, внаслідок 
проведення військових дій тощо.

Небезпечні відходи – це відходи, які мають такі 
фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні влас-
тивості, що створюють або можуть створити значну 
небезпеку для навколишнього природного середови-
ща й здоров’я людини і потребують спеціальних ме-
тодів та засобів їх використання [6]. В Україні ви-
діляють 4 класи небезпеки відходів. Проте фахівці 
стверджують, що в Україні визначення класів небез-
пеки відходів є неоднозначним, адже одні й ті самі 
відходи можна віднести до різних класів небезпеки, 
керуючись різними нормативно-правовими актами. 
Тобто існуючі та затверджені сьогодні методики від-
несення відходів до того чи іншого класу не дозво-
ляють достовірно оцінити ступінь небезпеки деяких 
відходів [7]. У свою чергу, неузгодженості у норма-
тивно-правовому полі, на нашу думку, призводять до 
таких наслідків:

– загроза життю та здоров’ю людей, навколиш-
ньому середовищу;

– викривлення інформації щодо реальних загроз 
та їх масштабів;

– помилки під час вибору операцій поводження з 
відходами;

– недоотримання коштів у вигляді екологічно-
го податку внаслідок недостовірної визначення бази 
оподаткування тощо [2].

Фізичними відходами вважаються шум, ультраз-
вук, вібрація, випромінювання, електричні поля 
тощо. До хімічних відходів відносять хімічні речови-
ни та їх сполуки. А до біологічних відходів відносять 
антибіотики, шкідливі мікроорганізми, віруси, гри-
би тощо (екологічне поняття твердих відходів).

На різних стадіях (фазах) певних процесів ви-
никають різні відходи. Ми розподіляли відходи на 
виробничі та невиробничі, але невиробничі відходи 
також можуть бути різними. Так, на стадіях заготів-
лі, зберігання та реалізації з’являються відходи упа-
ковки, тари. Крім того, під час заготівлі та реаліза-
ції підприємства нерідко використовують власні або 
орендовані транспортні засоби, експлуатація яких 
також призводить до виникнення відходів ( викорис-
тані шини, акумулятори, паливно-мастильні мате-
ріали та ін.). Під час зберігання можливе псування 
певних запасів, що призводить до появи відходів.

На стадії власної утилізації ( в разі, якщо підпри-
ємство має відповідні потужності для цього) можуть 
виникати як зворотні (продукти переробки,енергія), 
так і незворотні відходи.

До відходів власного споживання, вважаємо, слід 
відносити відходи у вигляді залишків продуктів хар-
чування, використані побутові вироби тощо), адже 
на кожному підприємстві використовуються лампи 
накалювання, батарейки, канцелярські товари, утво-
рюється макулатура, сміття тощо.

До відходів виробничих запасів відносяться за-
лишки сировини, матеріалів, полуфабрикатів тощо, 
а також утворювані суміші, рідини (шлак, зола та 
інші). Відходами продукції є бракована, неконден-
ційна продукція, що непридатна для використан-
ня. На нашу думку, для цілей управління важливо 
окремо виділяти відходи, що утворюються під час 
використання вторинних матеріальних ресурсів. Це 
дасть змогу оцінювати технологічну та економічну 

Таблиця 1
Комплексна класифікація відходів діяльності 

підприємств для цілей обліку та контролю

Класифікаційна 
ознака Види відходів

Види діяльності, 
події, внаслідок 
яких виникли 
відходи

Звичайні відходи (операційні та нео-
пераційні)
Надзвичайні відходи

Токсичність Токсичні відходи
Нетоксичні відходи

Загроза здоров’ю 
людей та 
навколишньому 
середовищу

Надзвичайно небезпечні відходи
Високо небезпечні відходи
Помірно небезпечні відходи
Малонебезпечні відходи

Джерела 
забруднення

Фізичні відходи
Хімічні відходи
Біологічні відходи

Фази процесу, в 
якому утворилися 
відходи

Відходи заготівлі
Відходи виробництва
Відходи зберігання
Відходи реалізації
Відходи власної утилізації
Відходи власного споживання

Фізичний 
(агрегатний) стан

Тверді відходи
Рідкі відходи
Газоподібні відходи
Шламоподібні відходи (пасти)

Склад Однокомпонентні відходи
Двокомпонентні відходи
Багатокомпонентні відходи

Тривалість 
находження на 
підприємстві 

Відходи тимчасового розміщення (до 
12 місяців)
Відходи тривалого розміщення (біль-
ше 12 місяців)

Період утворення Відходи за зміну 
відходи за добу
відходи за тиждень
відходи за місяць і т.д. 

Місце виникнення Відходи цехів
Відходи інших структурних підроз-
ділів

Норми утворення Нормативні відходи
Понаднормативні відходи

Причини 
виникнення

Відходи, що виникли з об’єктивних 
причин
Відходи, що виникли з суб’єктивних 
причин

Можливість 
впливу на обсяги 
утворення 

Контрольовані відходи
Неконтрольовані відходи

Можливість 
подальшого 
використання

Зворотні відходи 
Безповоротні або незворотні відходи 

Економічний 
ефект від 
використання 

Економічно доцільні відходи
Економічно недоцільні

Ступінь 
придатності

Відходи високої та середньої якості 
Відходи, що важко утилізуються

Спосіб подальшого 
поводження 
(напрями 
використання)

Відходи, що підлягають утилізації
Відходи, що підлягають переробці
Відходи, що підлягають знешко-
дженню
Відходи, що накопичуються на під-
приємстві без утилізації
Відходи, що підлягають транспорту-
ванню
Відходи, що підлягають захороненню
Відходи, що підлягають спаленню 
Відходи, що підлягають компосту-
ванню

Місце подальшого 
розміщення

Відходи, що розміщуються на по-
лігоні. Відходи, що розміщуються на 
звалищі або інших об’єктах тимчасо-
вого або довготривалого розміщення
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наше переконання, залежить від причин, з яких ці 
відходи утворилися, – об’єктивних чи суб’єктивних. 
З об’єктивних причин можуть виникати як норма-
тивні, так і понаднормативні відходи. Нормативні 
відходи є завжди контрольованими. У той же час 
понаднормативні відходи можуть бути як контро-
льованими, так і неконтрольованими. Понаднорма-
тивні відходи, що виникли з суб’єктивних причин, 
є неконтрольованими (наприклад, відходи від руй-
нування будівель та споруд підприємства внаслідок 
воєнних дій). А що стосується понаднормативних 
відходів, які виникли з суб’єктивних причин, то 
вони повинні бути переважно контрольованими при 
належній організації системи внутрішньогосподар-
ського контролю.

Визначення зворотних відходів міститься у Ме-
тодичних рекомендаціях з формування собівартості 
продукції (робіт, послуг) у промисловості. Відповід-
но до цих Методрекомендацій, «зворотні відходи – 
це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 
теплоносіїв та інших видів матеріальних цінностей, 
що утворилися в процесі виробництва продукції (ро-
біт, послуг), втратили повністю або частково спожив-
чі властивості початкового матеріалу (хімічні та фі-
зичні) і через це використовуються з підвищеними 
витратами (зниження відходу продукції) або зовсім 
не використовуються за прямим призначенням» [8]. 
Віднесення відходів до зворотних або безповоротних, 
реальних або потенційних вторинних матеріальних 
ресурсів залежить від того, з якої позиції ми їх роз-
поділяємо – з позиції конкретного підприємства або 
економіки взагалі, тому що непридатні для подаль-
шого використання в якості вторинних ресурсів від-
ходи у багатьох випадках можуть бути реальними 
вторинними матеріальними ресурсами на інших під-
приємствах, не тільки вітчизняних, а й зарубіжних.

Ми вважаємо, що поняття зворотних та безпово-
ротних відходів слід застосовувати у межах підпри-
ємства для проведення ретроспективного аналізу та 
контролю стану та динаміки обсягів утворення від-
ходів, для їх обліку та відображення інформації у 
звітності (стратегічний управлінський облік, еколо-
гічний менеджмент). А розподіляти відходи на по-
тенційні та реальні більш доречно на макрорівні 
(державне управління відходами) та мегарівні (між-
народна співпраця у сфері управління відходами).

Слід зазначити, що існує законодавчо встанов-
лений перелік відходів, які вважаються вторинни-
ми матеріальними ресурсами, проте, на наш погляд, 
враховуючи досягнення НТП у сфері використання 
відходів, цей перелік є досить умовним. У розвину-
тих країнах світу вже давно відходи розглядаються 
не з точки зору проблеми, а з точки зору потенцій-
них можливостей.

Економічна доцільність або недоцільність по-
дальшого використання відходів залежить від ор-
ганізаційно-технічного рівня підприємства, його 
можливостей здійснювати капітальні інвестиції у 
природоохоронну діяльність, від фінансового стану 
та платоспроможності тощо.

За ступенем придатності відходи слід поділяти на 
відходи високої та середньої якості (реальні вторинні 
матеріальні ресурси) та відходи, що важко утилізу-
ються.

Напрямами подальшого використання відходів 
можуть бути: утилізація, переробка, знешкодження, 
тимчасове зберігання (накопичуються на підприєм-
стві без утилізації), транспортування, захоронення, 
спалювання та компостування. Місцями подальшо-
го розміщення відходів після їх утворення можуть 

доцільність використання тих чи інших видів ВМР. 
До медичних відходів слід відносити залишки медич-
ного, ветеринарного обслуговування, аптечної справи 
тощо.

Класифікація за агрегатним станом дає змогу 
отримати інформацію про накопичення, напрями ви-
користання відходів та їх вплив на навколишнє се-
редовище. Газоподібні відходи часто називають «ви-
кидами».

Відходи можуть містити один або декілька ком-
понентів, різних за фізичним станом, корисністю або 
шкідливістю, вартістю тощо, тому важливим є роз-
поділ їх за складом.

Від тривалості розміщення відходів на підприєм-
стві значною мірою залежать витрати на їх належ-
не зберігання (захисні споруди, тара, температурний 
режим тощо), тому така класифікація важлива для 
виконання облікових та контрольних функцій управ-
ління.

Класифікація відходів за періодами утворення ви-
користовується під час первинного їх обліку, скла-
дання обов’язкової типової форми 1-ВТ, поточного 
контролю за їх обсягами та операціями з ними.

Розмежування відходів за місцем виникнення за-
лежить від організаційної структури відповідного 
підприємства, установи та організації. Такий поділ є 
корисним для ранжування структурних підрозділів, 
як основних, так і допоміжних за рівнем утворення 
відходів.

Управління передбачає виявлення відхилень 
від запланованих рівнів тих чи інших показників 
та встановлення причин цих відхилень. Зважаю-
чи на те, що основною метою екологоорієнтованого 
управління є зменшення обсягів утворюваних від-
ходів важливою класифікаційною ознакою є при-
чина виникнення відходів. До відходів, що виникли 
з об’єктивних причин, слід відносити технологічно 
неминучі відходи або відходи від надзвичайних по-
дій (крім аварійних ситуацій, що виникли з при-
чини неналежного виконання працівниками своїх 
обов’язків). Тобто це відходи, які неможливо або 
майже неможливо було уникнути внаслідок при-
йняття певних управлінських рішень у конкретних 
умовах, такі відходи становлять незворотні витрати 
діяльності підприємства.

А до відходів, що утворилися з суб’єктивних при-
чин, слід віднести відходи, що виникли внаслідок 
безгосподарності, необережності, недостатньої квалі-
фікації робітників тощо. Виникнення таких відходів 
можна було б запобігти завдяки прийняттю вчасних 
управлінських рішень (посилення трудової дисциплі-
ни, підвищення кваліфікації робітників тощо). На-
приклад, внаслідок поломки обладнання з’явилися 
певні відходи. Ці відходи можна віднести в різних 
ситуаціях як до об’єктивних, так і до суб’єктивних. 
Так, якщо обладнання вийшло з ладу через зміну 
напруги у електромережі, то це об’єктивна причина. 
А якщо ця ситуація виникла внаслідок нездійснено-
го вчасно поточного ремонту – це суб’єктивна при-
чина. Такий поділ є дуже важливим для організації 
дієвої системи внутрішнього контролю.

Контрольовані відходи – це такі відходи, які ке-
рівники відповідних рівнів можуть контролювати 
або здійснювати на них суттєвий вплив. Відповідно, 
неконтрольовані витрати – це відходи, які керівни-
ки не можуть контролювати або суттєво впливати 
на обсяги їх утворення. На підприємстві розподіл 
відходів на контрольовані та неконтрольовані зале-
жить від розподілу повноважень менеджерів. Сту-
пінь контрольованості обсягів утворення відходів, на 
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бути: спеціальні станції нейтралізації та утилізації 
на даному підприємстві, виробничі цехи або скла-
ди. В залежності від можливого способу подальшого 
поводження з відходами та місцями подальшого їх 
розміщення підприємству слід відображати в обліку 
інформацію про відповідні витрати та доходи, контр-
олювати їх.

Запропонована комплексна класифікація відходів 
стане у нагоді під час ведення статистичного, опе-
ративно технічного, фінансового, управлінського та 
податкового обліків. Крім того, інформація, отрима-
на за допомогою такої класифікації, буде вкрай ко-
рисною для здійснення не тільки внутрішньогоспо-
дарського, а й державного контролю за операціями з 
відходами. При цьому головними завданнями є:

1) визначення реальних обсягів відходів для ефек-
тивного управління ними (оптимальне планування, 
достовірна оцінка, суцільний та безперервний облік, 
дієвий та своєчасний контроль);

2) скорочення обсягів утворення відходів з метою 
запобігання нанесенню шкоди здоров’ю населення, 
навколишньому світу, раціонального використан-
ня природних ресурсів, оптимізації оподаткуван-
ня суб’єктів господарювання, зменшення їх витрат 
на утилізацію тощо (запобігання утворенню, реци-
клінг);

3) забезпечення відповідних умов зберігання, 
транспортування, утилізації тощо для захисту пра-
цівників підприємств і навколишнього середовища в 
цілому.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Важливим інформаційним інструментом управління 
відходами є їх класифікація. Внаслідок складності 
та неузгодженості нормативно-правового забезпечен-
ня щодо управління відходами сьогодні в Україні не-
можливо однозначно згрупувати однотипні відходи з 
метою їх безпечної утилізації, професійного знешко-
дження, створення нових технологій для поводжен-
ня з ними тощо.

Розроблена комплексна класифікація відходів 
діяльності підприємств сприятиме удосконаленню 
обліку, підвищенню якості облікової інформації, 
що може бути використана для проведення аналізу 
структури та обсягів утворення відходів і прогно-
зування, для визначення платежів за забруднення, 

для оцінки технологічних можливостей підприємств, 
тобто стане основою для розвитку систем управління 
і контролю за відходами на мікро-, макро– та мега-
рівнях.
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