
- особливісn. внуrрішньоrо аудюу ПОЛІІЛІЄ в тому, що він відбуваєп.ся в момент 
:щійснення і документального оформлення rосподарських операцій, що дає змогу 

своєчасно виявити недоліки в роботі і вживати відповідних заходів до їх 

ПОПередженнІІ; 

- головна мета виуrрішиьоrо аудитора- внзиачити, чи має фінансова звітнісn. 

підприємства суrrєві порушення; 

- висновки та рекомендації внуrріmніх аудиторів повинні сприяти 

схороченню витрат і підвищенню ефективності діяльності підприємства, цим 
самим створюючи умови ДЛІ[ реалізації його генеральної cтparerii. 

Оrже, виуrріmиій аудит шнтроmоє раціональне витрачення маrеріальиих, 

трудових і фінансових ресурсів, доrримания заКDІПІОсті rосподарських операцій, 

вИJПШення допущених зловживань чи порушень, що свідчить про аnуальнісn. 

впровадження внуrріmньоrо аудиту. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗВОРОТНИХ ВІДХОДІВ 

Випуск молочної продукції характеризується вихористанням значної 

хільшсті сировИІПІ, а вихід rоrової ІІрQЦуХЦії від її загальної ваги перевищує 5 -
1 О % у результаrі перетворюється значна частІПІа молочної сироВІПІк у цінні 
відходи, що визначає важливісn. таких питань, п збір, збереження та переробка 

виробІПІЧИХ відходів. 

Загальні питання обліху відходів висвітmовались у працях вітчизняних та 

зарубіжних авторів. Значну увагу їх приділяли Гуцайток З.В., Сопш В.В., 

Лс:ЩІПІсьхий Ю.П., Чернюк Л.Г., ГанєЧІW Л.А., ВосКDбойиіх М.П., Ліфанчих 

А.Н., Пирогов Н. Л., Гайнетдииов М. Ф., ДеНІЦJІІІDв М. Т., Храмцов А.Г. Проrе, 

питання організації обліху відходів залишаються не виріmСІПІМИ, осхільхи мають 

низху суrтєвих проблем, ях методичноrо хараперу тах і незаціхавленістю 

підприємств у подальшій переробці. 

Відповідно до Інструхції із планування, обліху і калькулювання собіварюсті 

продукції на підприємствах маслоробної і сироробної промисловості 
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"звороrним:и відходами виробницmа є ЗІІЛИІІІІСИ сировини, пі. уrворИЛИСJІ у 

процесі перетвореНШІ вхідної сировини у roroвy продукцію та втраrили повнісnо 

або ЧІІСТІtОВО споживі ЯІІDС1'і вхідної сировини''. 

ВикориСТ8НШІ відходів замість повноцінних запасів часто вимагає менших 

виrрат, оскіль:ки ВИЮІІОЧІІЮ1'ЬСJІ окремі технолоrічні операціІ. Праrе, на депих 

молоmпереробних підприємствах неефеІСГИВно використовуюrь зворотні відходи. 

На одних підприємствах rx знеІПІDджуюrь, що не відповідає принципу еmномії, 
на інших - відносять відходи до технологічних втрат та повертають 

сільсьmгосподарсь:ким виробн:иивм значну кількість у не переробленому вИГЛJІДі 

(табл. 1). 

Таб.лвцк 1. ВІІІСDрИІ:ТІUІІПІ відходів ВАТ "СміламОJІКОнсерв" 
l\•J...II :Всь ... ,rо (1Ірнм~нu і Пo.)BepHt'HU CІТIЬL:Ьt.or~.I(ПO.J.•-•r~.:l.Ji.IIM пі.:щрІІt:ЗІ.КТВ<1~L ВСІ.(ІftІ 

~J..J;Xt:І,:Жill Е По....•Гяд~>.у Дvд.tП .. • . .>В•-' '.)н(·А..ІІреН•)Г• • ('пр,):В;НЬ.ІІ 

ПL)ЕІ~}'Н~ЮІЯ p~;1.Чt::t)BclH,-, r-.к•.'І<•Ка 

125<) і ~).::!~ :<35 
2ОЩ М.5 -Н2.7 І 121.5 291.5 

2101) 12.і0 RIO 

Молоm~ні підприємства не заціJ;ввлені в поглибленій переробці відходів 

Через низьку іХ собіваргість. На ДСПИХ досліджених підприємствах неефеІСГИВНО 

використовуюrься відходи внаслідок: недостатньою охолоджеНШІ (несправність 

кmmресорів ), що зумовлює значну rx частину підвищеної :кислаrності поверnпи 
МОЛОКDЗДІП'ЧИ)[ВМ (табл. 2). 

s, 
ІІП 

1. І 

' 

Табтщв 2. Баланс звораrнв:І. відходІв на 
ВАТ "СмІлаМОJПСОнсерв" за 2005 рІк 

'l~~·p,H!IIJiJ.J;\P,IН ] Фа!І.НrrІНІ' II<L.1І~hll 1 i\' l'\ І 'tЦ"'>ІІ'ФЧ;аJІ<) fla ' 1 I•ll-l~rн~н,) а,ї,) 
ЮІГ<.){ІJUЩТhіІ Пf-'('~Ш~.'ІІ)l!\' Лt7\)~ГОІ~•t.\ ! pt:a.'1І'.~(tB;lHt.І ( Г 

· ін~ІКІІрсис мш:ю:ко 9.() Х.75 І 
7,9 5.') 1 В~111іІіки І --t -~~ --' 
~-~ 3 'СнроІ«ШV:І (•А 2,1 

B.:.-rA'···r) ~(·,0 }1.5 L _',і 

В1рат11 

11.~5 

>\) ...,_ ___ 

2,85 

Значна кількість молоmпереробних підприємств виробшпогь знежирене сухе 

молоm. На 1 т верmmвого масла вироблиЄТЬС.ІІ 11 О к:г знежиреного сухого молока. 
Проте, існують проблеми, як:і стримують його виробництво: а) недостатнє 

нарощування виробничих пооужностей та визьхий рівень їх виmрисТ8НШІ; б) 

сезонність молочного виробництва. Вик:ористанН.ІІ відходів та отримаННJІ 

продухціl: із знежиреною молока ефеІСГИВно лише на маслоробних та сироробних 

підприємствах. 

Супєвою причиною визьmrо рівНJІ ВИІІDрИСТ8НШІ відходів є та обставина, 

що інвеС'l)'ВІІННJІ сІІр.ІІМовані на реmнструхцію діючих заводів, харвхrеризуЄТЬС.ІІ 

низькою питомою вагою, тоді як: значна частина сироватки та відвійок 

виробляЄТЬС.ІІ на тих же підприємствах. 

Організація обліху зворагних відходів на молоmпереробних підприємствах 
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базуєтьси на таких зццанних: е110номічно обtрунтоване nоНІІТІІІ (визначеІІНJІ 

об'єrrа); обов'изховість оnрибуrхуванни, чіткий облік руху та ефеrrнвне 

внхористанни; облік nроцесу nереробки, цільове внІІDристанни та рсалізаціи; 

розрахунок ВІІЛНВУ обсиrу та вартості відходів на собіварrість малочної ІІJХЩуХЦії; 

наушво - обумовлена оцінка; ІІDротхнй строк зберіrанни; нерівномірність 

надходжеІІНИ (сезонність) сировини та додаrІІDві ВИІрІТИ на зберіrанни в ліТНІО 

nоруроку ( охалоджеІІНИ); урахуванни nри оnрибуrхуванн:і хрім хільхісних і Шсних 
nохазннхів ще й вмісту шрнсних речовин. 

ДеШ з зццань зазначені Галузевою Інструцією [l], однак nорид із цим 
вихладеІІНИ їх cyri, их nравило, обмежусrьси лише розmидом зв'изху вaprocri 
відходів та собівартості основної nродукції, що nотребує більш ретельного 

досліджеІІНИ. 

Завдании обліку наивності та руху відходів базуєтьси на забезnеченні іх 

належного зберіганни та nодальшого ефеrrивного внхористанни. Обмежений 

crpox зберіганни відходів nоrребує організації оnераrивного обліху не тільки за 
їх видами, але і за сnеціально обладнаннмн міСЦІІМИ. Необхідним є застосуванни: 

сnеціальних дохументів та схладанни балансу nоживних речовин, осхільхн 

зворотні відходи змінюють вміст nоживних речовин nри збсріrанні nід впливом 

часу та темnера'І)'Рного режиму. 

Побудова обліку відходів nоrребує внзначеІІНИ об' єпів дли .wйснСІІНJІ обліху 
та ІІDнтралю за всіма цнхламн виробничого nроцесу. До цього nроцесу віднОСJПЬ 

отрнманни, зберіrанни, розnоділ і nереробку відходів. 

ДосліджеІІНИ nроблем, nов'изаннх із ефективним ВНІІDристанним відходів, 

nоказує, що однією із nричин неnовного їх сnоживанни є відсутність маrеріальних 

стимулів, пі nідвищують заціиавленість nідnриємств у їх зборі та nереробці. 

ВиріmеІІНJІ цього питаІІНИ nалиrає у застосовувані ТUDго методу, их нормуванни. 

Нормуванни вихористанни сировини є nершим хроком у вирішенні 

еІІDномічннх nитань, nов'изаннх із отримЗІІНJІМ та внхористаниJІМ відходів. Тому, 

науково обtрунтована нормаrивна база nовнина JІІtЛІОЧ8І"И розробку норм ВИІр8І' 

малочної сировини, нормаrиви технwюrічннх відходів та вкtраr за всіма видами 

виробництва, а в середині виро6НИЦ'l118- за технологічними nі.црозділам:и. 

Норма утворении відходів nредстаВШІє С][Ладну систему ієрархі чи ого 

nоридху. На рівні малохоnереробної nромисловості nрогнозуванни обсиrів 

утвореІІНИ відходів та їх ВНІІDристаІІНИ слід .wйснюваrи на nідставі сnеціально 

розроблених нормаrивів, що враховуюrь сnецифіку внро6НИЦ'l118. 

Вибір методу нормуванни отриманих відходів визначаєтьси двома 

обставинами: а) можливістю його застосуваІІНИ на вихідних даних, б) необхідності 

точно визначаrи норми. При цьому важливо розрізюrrи норми отриманни відходів 

дли зццань nоточного nрогнозуванни та на nерсnективу. Існуюrь тахі меrоди, 

за И][ИМИ розробтооть норми отриманни відходів. До таких мстодів належать: 

розрахунковий, nробний, хорешщійний (еи:периментальний) та СТ1П'ИСТИЧНИЙ. 

Осхільхи, уrвореІІНИ відходів залежить, nСJХЩУСім, від техналоrіr виро6НИЦ'l118 
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та відповідності техні)[И технологічному процесові, найефехтивнішим є 

розрахушовий метод нормуванни. Однак: у виробницrвах, де не має значних змін у 

технолоrічних процесах, доцільно ЗІІСТОСОвуJІІПИ ворешщійний метод. 

У результаті органічно!: обробки сировини та матеріалів у процесі 

виробНИЦП!ІL норму <прИМ8НШІ відходів доцільно розраховувкrи п різницю між 

нормою виграти сировини на одиницю продукції, та їх ''чистою" (mрисною) 

ВитрІПОЮ із урахуваннІІМ неминучих вmрат зумовлених технолоrією та рівнем 

організаціІ даного виробНИЦП!ІL. Таха норма відходів визначається за формулою: 

Н відх. = Р н- Р 2 - І: ТВ і, (1) 
деР н- виграти за нормою сировини (хг); 

Р2 - вmрата сировини ''чистоr• (ІІDрисноі) на одиницю rоrової продукціІ; 

ТВ і - неминучі технолоrічні вmрати і - го виду, хг. 

Норму отримання відходів у процесі органічноі перероб)[И молочноі 

сировини доцільно визначати розрахушrовим методом на основі матеріального 

балансу. Слід зазначити, що поява відходів І}Jуmується на достовірній обліJІDвій 

інформаціІпро їх обсяги та фахІичний рівень ВИІІDристання, що пооребує належно 

організованого обліl!Dвого процесу на підприємствах. 

Література: 
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