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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ В УМОВАХ ДОМЕННОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 
Економічна криза, яка охопила світо-

ву економіку, безпосередньо торкнулася і 
металургійної галузі. Зважаючи на те, що 
за обсягами виробництва чавуну та сталі 
Україна посідає сьоме місце в світі, а гір-
ничо-металургійний комплекс забезпечує 
близько 27 відсотків товарного виробницт-
ва та понад 40 відсотків валютних надхо-
джень України [1], чорна металургія за-
ймає одне з провідних місць у національ-
ній економіці країни. Наряду з цим мета-
лургійна галузь є однією з найбільш мате-
ріаломістких галузей промисловості. У 
відповідності до державної програми ре-
формування гірничо-металургійного ком-
плексу, одним з основних напрямків ефек-
тивного використання наявного потенціалу 
металургійних підприємств є зниження 
трудових, матеріальних та енергетичних 
витрат, а також забезпечення скороченні 
відходів виробництва. Однак вдосконален-
ня ресурсозбереження не можливо без ре-
тельної організації облікових процесів на 
підприємствах. 

Методологічні основи формування в 
бухгалтерському обліку інформації про ви-
трати підприємств усіх форм власності 
(крім банків і бюджетних установ) та її 
розкриття у фінансовій звітності регламен-
туються Положенням (стандартом) бухгал-
терського обліку 16 «Витрати» [2]. Однак 

цей стандарт не враховує галузевих особ-
ливостей формування витрат. У металур-
гійній промисловості, де застосовано по-
передільний метод калькулювання собіва-
ртості, таких особливостей багато. Аналіз 
витрат допомагає визначити їх ефектив-
ність, а тому дає змогу регулювати ці ви-
трати, планувати рівень прибутку, виявити 
перспективність підприємства, визначити 
резерви зниження собівартості. 

Механізм, інструментарій, методи та 
підходи в обліку та аналізі витрат підпри-
ємства слід адаптувати до складних умов 
управління собівартістю в умовах багато-
стадійної виробничої структури. 

Урядом розроблено ряд нормативних 
актів, що регламентують порядок організа-
ції технологічного обліку у доменному ви-
робництві, однак методичні рекомендації з 
формування собівартості продукції мета-
лургійного виробництва датуються 70-80 
роками, що складає, як мінімум, 30 річну 
давність. 

Статистичні данні за 1999-2006рр [3] 
наведені у табл.1, свідчать про досить ви-
сокий рівень виходу шлаку на металургій-
них заводах України у порівнянні з Євро-
пейськими підприємствами.  

Таблиця 1 
Вихід шлаку на 1 тонну чавуну 

 
Рік 1999 1999 1999 1998 1999 1999 2003 2003 2003 2006 

Країна Франція Швеція  Австрія Італія Бельгія Фінляндія Англія Японія Україна Україна 
Вихід 
шлаку 233,00 153,00 265,00 205,00 239,00 174,00 268,00 270,00 389,00 402,00 

 
Існує дві можливі групи причин та-

ких розбіжностей – це недостатньо висо-
кий технічний рівень організації виробни-
цтва, або спроба вивести з обігу частину 

готової продукції за рахунок втрат у про-
цесі виробництва. Використання балансо- 
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вого методу обліку витрат дозволяє вияви-
ти причини втрат заліза та дослідити при-
чинно-наслідкові зв’язки, що виникають 
при збільшенні виходу шлаку. 

Методика балансування була запро-
понована ще у 1981р. [4], однак підприємс-
тва, додержуючись загальних принципів 
цієї методики, відхилилися від сутності –  
контролю за схоронністю ресурсів. У зв'яз-
ку з цим саме ця тематична робота є актуа-
льною, має велике теоретичне та практич-
не значення. За допомогою глибинного 
аналізу реально діючого підприємства, ви-
вченню його специфіки в контексті сучас-
ної нормативної та законодавчої бази, га-
лузевих особливостей можливе поліпшен-
ня облікових процесів на йому подібних 
підприємствах. 

Загалом вивчення цього напрямку 
бухгалтерського обліку, враховуючи спе-
цифіку виробництва, має дуже низький рі-
вень розробки. Це обумовлено, насампе-
ред, відсутністю регулювання обліку на 
державному рівні: інструкцій та галузевих 
положень, хоча багато як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених присвятило свої роботи 
організації обліку витрат підприємства за 
передільним методом виробництва. Цими 
проблемами у різні періоди займались ба-
гато науковців [5-7] та інш. Так у роботах 
Марьїна Н.К., Кондратьева В.Г., Белянско-
го В.П. [7] – докладно викладено методо-
логічні засади формування та організації 
обліку виробничих витрат та калькулю-
вання собівартості продукції на підприємс-
твах чорної металургії. Виділено форму-
вання витрат за переділом та способи їх 
включення до собівартості продукції. Не-
мінущій І.І. [6]  присвятив багато уваги пи-
танням планування собівартості продукції 
та прибутку на підприємствах чорної мета-
лургії; висвітив техніко-економічні факто-
ри, що впливають на планування та зни-
ження собівартості продукції. Аптекар 
С.С., Краснова В.В., Амоша А.І. [5]  роз-
глянули теоретичні, методичні та практич-
ні питання планування та системного ана-
лізу вартісних показників на металургій-
них підприємствах з використанням еко-
номіко-математичних методів, приділили 
увагу питанням зниження собівартості 

продукції, розробили рекомендації з вті-
лення сучасних методів підвищення вико-
ристання зворотних відходів та надали 
оцінку їх фінансовій доцільності. 

Окрім застосування методів матема-
тичного моделювання у відповідності до 
інструкції з калькулювання собівартості 
продукції багатьма авторами робиться 
спроба контролювати витрати у процесі 
доменного виробництва за допомогою ба-
лансового методу.  

Таким чином науковцями зроблено 
глибокий фундамент для вивчення питань 
формування собівартості продукції домен-
ного виробництва на основі діючих інстру-
кцій та положень. Однак відсутній балан-
совий зв’язок між калькуляційними стат-
тями та запропонованими методиками ба-
лансування, не відстежується можливість 
викривлення результатів за причин неточ-
ності та недосконалості як методів кальку-
лювання, так і методів балансування.  

Задля ліквідації цих недоліків потре-
бується принципово новий підхід щодо об-
ліку виробничого процесу. Таким чином 
метою цією статті є розробка методики ор-
ганізації обліку витрат на готову, супутню 
продукцію та відходи в умовах доменного 
виробництва 

Загалом, у відповідності до діючої 
законодавчої бази основними продуктами 
доменної плавки є рідкий чавун, скрап, рі-
дкий шлак, пил та колошниковий газ. Ча-
вун являє собою багатокомпонентний 
сплав на основі заліза, що містить вуглець, 
кремній, марганець, сірку, фосфор та облі-
ковується як готова продукція. Шлак та 
доменний газ обліковується у калькуляції 
як побічна продукція, а скрап, колошнико-
вий пил, брак та угар металошихти обліко-
вуються як відходи. Однак, це суперечить 
діючому законодавству з огляду на те, що 
скрап, колошниковий пил та продукція що 
не відповідає якісним характеристикам го-
тової продукції, реалізується та використо-
вується у власному виробництві.  

Ці ж статті калькуляції повинні вико-
ристовуватися і при складанні балансу за-
ліза, однак в реальності статті відрізняють-
ся за своїм змістом, що ставить під сумнів 
саму доцільність такого формального ба-
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лансування.  
За інструкцією „З організації техно-

логічного обліку в доменних цехах” мета-
лургійні підприємства повинні складати 
баланс заліза, однак інструкція не надає 

детальної інформації, як саме повинно під-
приємство визначати статті цього балансу.  

Баланс чавуну в умовах доменного 
виробництва повинен мати наступний ви-
гляд: 
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де, Q – обсяг  j-го виду, т; 
      ∆Qж

сн – обсяг понаднормових 
втрат заліза, т; 

     j – вид матеріального ресурсу 
     п, k, l – кількість видів 
     δ – відсоткова кількість заліза у j – 

му виді сировини; 
     кпн – коефіцієнт нормативних 

втрат 
На основі такого методу балансуван-

ня можна виділити саме понаднормативні 
втрати заліза в процесі виробництва 
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Така методика дозволить більш ефек-

тивно контролювати втрати заліза в проце-
сі доменної плавки, здійснювати процес 
планування кількості заліза та дослідити 
економічний ефект з ліквідації цих втрат. 

Аналітичний облік процесу виробни-
цтва чавуну з означенням виходу заліза в 
умовах ВАТ „ДМЗ” має форму, наведену у 
таблиці 2.  

Приблизно за такою ж формою з де-
якими відмінностями складають баланс за-
ліза в умовах ЗАО „ММЗ” та на ряді інших 
підприємств металургійної галузі.  

Однак, по-перше, форма має ряд не-
доліків, що не дозволяють здійснювати фа-
ктичне балансування: форма містить у собі 
сукупність як нормативних, так і фактич-
них величин. Це призводить до нереально-
сті даних з балансування. Пропонується у 
статтях витрат до фактичних показників 
віднести: 

- чавун придатний 
- колошниковий пил 
- шлам газоочисників 
- шлак 
- скрап ливарного двору і розл. ма-

шин 
До нормованих величин відносять: 
- угар 
- втрати на міксері 
- пил та просип. 
 
По-друге, ці данні не надходять до 

бухгалтерії підприємства, що не дозволяє 
здійснювати фактичний контроль за ста-
ном витрат 

У такий спосіб доцільніше було б 
складати баланс з відокремленням фактич-
них та нормованих величин, нев’язку ба-
лансу слід розбити по групах з метою по-
глиблення аналітики, вдосконалення аналі-
зу, попередження зловживань і виявлення 
можливих резервів зниження втрат заліза, 
а облікова аналітична форма в такому разі 
буде мати наступний вигляд (табл.3). 

Сутність балансування полягає у то-
му, щоб кількість заданого, будь то матері-
али, залізо, газ, тепло та ін., дорівнювала 
кількості отриманого з виробництва. Якщо 
використовувати наведену методику бала-
нсування, це значно спростить складання 
планових та фактичних калькуляцій про-

http://www.instud.org  



                                        Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 35 148 
 

http://www.donntu.edu.ua / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

дукції, а також попередить їх необґрунто-
ване відхилення. У відповідності до цього 
слід декілька змінити форму калькуляцій-

ного листа з врахуванням розподілу отри-
маного в результаті плавки.  

 
Таблиця 2 

Баланс заліза в умовах ВАТ „ДМЗ” 
Зміст заліза Зміст заліза Статті приходу 

В
ит
ра
та

 
во

-
ло
г.

, к
г/
т.

 

Зм
іс
т 

во
ло
ги

,
% В
ит
ра
ти

 с
ух
о-

го
 к
г/
т.

 

% кг/т 
Статті витрат 

К
іл
ьк
іс
ть

, к
г/
т 

% кг/т 

Руда  10 2 9,8 54 5,3 Чавун придатний 1000 94,5 945 
Агломерат 685  685 54,1 370,6 Відходи: 

                            Угар 
  

0,1 
 
0,95 

Аглоокатиші 32  32 56 17,9 Колошниковий пил 45 40 18 
Окатиші  963  963 61,3 590,3 Втрати на міксері 12 0,3 3,81 
Усього з/р сировини 1690  1689,8 58,24 984,1 Шлам газооч. 45 28 12,6 
Окалина 8 1,5 7,9 68 5,4 Шлак 402,3 1,7 6,84 
Підсипка подин 5  5 54 2,7 Скрап лив. двору та 

розл. машин 
5 94,5 4,73 

Зварювальний шлак 8  8 68 5,4 Пил та просип (1,5%) 1689,8 58,24 17,71 
Mn руда 0 1,5  0,9  Усього відходів   64,63 
Металодобавка:      Використано відхо-

дів: 
 

Скрап 2 3 1,9 80 1,6 Колошниковий пил 45  18 
Лом чавуну 0   80  Скрап літ. двора та 

розлив. машин 
5  4,73 

Стружка ст. 0 4  83  Видобуто метала з 
шлаку 

402,3 0,4 1,61 

Стружка чав 0 3  80  Усього використано   24,33 
Усього м/добавки 2  1,9 80 1,6 Втрати заліза  
Усього мет. шихти 1713   58,33 999,2 Кг/т   40,3 
Сепар. шлак 0 1  15  %   4,03 
Вапняк 152 1 150,5 0,2 0,3 Нев’язка   
ЧДУ 0 3  0,2  Кг/т   -0,14 
МОД 0   0,7  %   -0,01 
Кокс скип  442 5 49,5 16 7,9     
ПВП 126 0,8 15 14 2,1     
Усього завантажено 
заліза 

    1009,5 Коєф. використання 
заліза 

  93,61 

 
Такий підхід дозволить підприємст-

ву, здійснюючи аналіз, орієнтуватися на 
оптимальні режими плавки, а бухгалтеру 
більш ефективно калькулювати собівар-
тість продукції. 

Вищезгаданою інструкцією передба-
чається складання балансу доменного газу 
та шлаку, що доцільно розраховувати за 
наступною методикою 
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де, Qф – фактичний обсяг сировини, 

чавуну, відходів, доменного газу та шлаку 
відповідно, т.; 

Qш
р – розрахунковий обсяг шлаку, т. 

∆Qп
сн – обсяг понаднормових втрат, 

т; 
кнпш – коефіцієнт нормативних втрат 

шлаку 
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Таблиця 3 
Фактичний баланс заліза 

 
Зміст залі-
за 

Зміст заліза Кількість 
продукції 
Qп факт 

Статті надхо-
дження 

Витр
ата, т 

Qжс
ф

% т 

Статті витрат 

Нор-
ма 

фа
кт 

% т 

но
рм

а,
 т

 

Відх
илен
ня, 
кг/т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Руда    Готова продукція:       
Агломерат    Чавун передільний       
Аглоокатиші    Чавун ливарний та ін       
Окатиші  та ін.    Відходи:       
Усього з/р сиро-
вини 

   Колошниковий пил       

Окалина    Шлам газооч.       
Підсипка подин    Шлак       
Зварювальний 
шлак 

   Скрап за видами та ін       

Mn руда    Використано відходів:       
Металодобавка:    Колошниковий пил       
Скрап    Скрап за видами та ін       
Лом чавуну    Нев’язка:       
Стружка ст..    Угар       
Стружка чав. та 
ін. 

   Втрати на міксері       

Усього м/добавки    Пил та просип       
Усього мет. ших-
ти 

   Ін.       

Сепар. шлак           
Вапняк           
ЧДУ           
МОД           
Кокс скип            
ПВП та ін.           
Усього заванта-
жено заліза 

   Усього отримано залі-
за 

      

    Коєф. використання 
заліза 

      

 
 

Qдг
р = ∑Qф

сj δдгф   (6) 
 

Qдг
р (1-кнпдг) = Qф

дг + ΔQдг
сп  (7) 

 
де, Qдг

р– розрахунковий обсяг домен-
ного газу, т; 

Qсj
ф – сумарний фактичний обсяг га-

зифікованої суміші, т; 
δдгф – фактична місткість летючих 

речовин доменного газу 
кнпдг – коефіцієнт нормативних втрат 

доменного газу 
Qф

дг – фактичний обсяг доменного 
газу, т; 

ΔQдг
сп – обсяг понаднормових втрат 

доменного газу,т. 
Відповідно до цього можливо розра-

хувати понаднормові втрати шлаку та до-
менного газу: 

 
ф
ш

н
пш

р
ш

сн
п QкQQ −−=Δ )1(   (8) 
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ΔQдг
сп = Qдг

р (1-кнпдг) - Qф
дг  (9) 

 
Інформація по понаднормативним 

втратам заліза, шлаку та доменного газу, а 
також відходам цих основних матеріалів, 
що мають певне цінове визначення, у роз-
різі причин їх формування дозволить при 
організації облікового процесу відповідно 
віднести ці втрати на рахунки витрат під-
приємства чи виявити винні особи та від-
шкодувати надані підприємству збитки за 
рахунок цих осіб. 

Зміни, які запропоновані у форму-
ванні балансів, повинні знайти відобра-
ження і в бухгалтерських регістрах та 
проведеннях. Однак це не можливо без 
чіткого визначення об’єктів обліку. 

В основі калькуляції як метода бух-
галтерського обліку, як системи безперер-
вного відображення та узагальнення 
об’єктів обліку за якісно однорідними 
ознаками, повинен лежати матеріальний 
баланс, мета якого – контроль використан-
ня матеріальних ресурсів. Однак складання 
такого балансу неможливе без чіткої кла-
сифікації його складових, що відсутня на 
даному етапі. 

Відповідно необґрунтоване виведен-
ня з процесу виробництва заліза, шлаку, 
або доменного газу слід враховувати на 94 
рахунку, як нестачу з відкриттям відповід-
них субрахунків та викладенням методики 
організації обліку та відшкодування наве-
дених втрат. 

При цьому увагу також слід приділи-
ти невиробничим витратам матеріалів, які 
не повинні відбиватися у податковому об-
ліку підприємства та призводити до зави-
щення оподаткованого прибутку підпри-
ємства. 

Особливості виробничого процесу у 
металургійній галузі спричиняють і особ-
ливості калькулювання собівартості про-
дукції. 

До таких особливостей відноситься 
застосування попередільного методу каль-
кулювання продукції. Ознакою цього ме-
тоду є те, що об’єктом обліку витрат на 
виробництво є технологічний переділ, а 
усередині переділу – визначені види про-
дукції, об'єднані в єдині калькуляційні 

групи за принципом однорідності основ-
них матеріалів, а також по складності їх-
ньої обробки. Якщо з одного й того ж виду 
сировини одночасно виготовляються кіль-
ка видів продукції, таке виробництво є 
комплексним - виробництво в якому при 
єдиному технологічному процесі (у єдино-
му агрегаті – печі) з одного виду сировини 
виготовляється кілька видів продукції, що 
має різну споживчу цінність отже і різну 
вартість. 

Відповідно до рекомендацій Типово-
го положення №473 [8] в умовах комплек-
сного виробництва, а саме таким і є до-
менне, пропонується два основних методи 
калькулювання витрат: метод виключення 
витрат і комбінований метод розподілу ви-
трат. Для доменного виробництва доцільно 
використовувати метод виключення ви-
трат, тому що його рекомендується засто-
совувати для виробництв, де один продукт 
є чітко вираженим основним, а інші – су-
путні займають незначну питому вагу. Ви-
робнича собівартість основного продукту 
визначається вирахуванням із загальної 
суми виробничих витрат вартості супут-
ньої продукції.  

Відповідно до п.90 Типового поло-
ження №473, побічна (супутня) продукція 
– це продукція отримана одночасно з осно-
вним (цільовим) продуктом, тобто в одно-
му технологічному процесі. Ця продукція 
по якості відповідає встановленим станда-
ртам або технічним умовам, приймається 
відділом технічного контролю і признача-
ється для подальшої переробки або відпус-
тки стороннім підприємствам. Також дода-
тками до цього типового положення при-
ведений перелік побічної продукції в зале-
жності від галузі промисловості. Для мета-
лургійної галузі, доменного виробництва 
до побічної продукції відносять: шлак рід-
кий, шлак гранульований і шлак не вико-
ристовуваний, однак це не відповідає да-
ним наведеним у калькуляціях підпри-
ємств. 

Вартість супутньої продукції може 
визначатися в наступному порядку, відпо-
відно до типового положення 473, однак у 
частині не суперечному чинному законо-
давству: 
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1) по плановій собівартості аналогі-
чної продукції; 

2) за відпускною ціною супутньої 
продукції 

3) за ціною можливого використання 
супутньої продукції 

4) за ціною реалізації за мінусом 
планової суми прибутку 

Пунктом 11 ПСБУ№16 «Витрати», 
передбачена оцінка: по справедливій вар-
тості – при її реалізації та за ціною можли-
вого використання – при її використанні на 
підприємстві. 

Справедлива вартість у цьому випад-
ку дорівнює справедливій ринковій ціні (п. 
1.20.1 «Закону про прибуток») [9]. 

При цьому не варто плутати поняття 
супутньої продукції і відходів, супутня 
продукція не є відходами виробництва, то-
му що має інші властивості і може бути 
потенційно реалізована.  

Відходи – це будь-які речовини, ма-
теріали і предмети, що утворюються в ре-
зультаті людської діяльності і не мають 
подальшого використання по місцю утво-
рення або виявлення і від яких їхній влас-
ник позбавляється, має намір або повинен 
позбутися шляхом утилізації або видален-
ня, у відповідності зі ст. 1 Закону України 
«Про відходи» [10]. При цьому поворот-
ними відходами вважаються, залишки си-
ровини, матеріалів, напівфабрикатів, теп-
лоносіїв і інших видів матеріальних ресур-
сів, що утворилися в процесі виробництва 
продукції (робіт, послуг), що втратили ціл-
ком або частково споживчі властивості ви-
хідного ресурсу (хімічними і фізичні) і то-
му використовуються з підвищеними ви-
тратами (зниженням виходу продукції) або 
зовсім не використовуються по прямому 
призначенню, (у чорній металургії до від-
ходів відносять – літники, прибуткову час-
тину, кінці, скрап, обрезь) 

До поворотних відходів не відносять 
залишки матеріальних ресурсів, що відпо-
відно до встановленої технології переда-
ються в інші цехи, підрозділи як повноцін-
ний матеріал, для виробництва інших видів 
продукції (робіт, послуг), і побічна проду-
кція, що одержується одночасно з цільо-
вим (основним) продуктом у єдиному тех-

нологічному процесі.  
На виробничих підприємствах, що 

мають поворотні відходи, матеріальні ви-
трати зменшуються на справедливу вар-
тість можливого використання, якщо від-
ходи використовуються на самому підпри-
ємстві. При цьому облік відходів варто ве-
сти як по кількості, так і по вартості. 

Відходи, що не використовуються на 
підприємстві і не реалізуються на сторону, 
враховуються тільки в кількісному вира-
женні, й у чорній металургії ця категорія 
відходів називається – угар, однак законо-
давчими актами це поняття не закріплене. 

На виробничу собівартість відповідно 
до п.12 ПСБУ №16, впливають тільки по-
воротні відходи, на їхню вартість зменшу-
ються прямі виробничі витрати, однак їхня 
оцінка визначається не по ПСБУ №9 [11], 
тому що відходи не є запасами, а згідно 
п.197 Рекомендацій №47 [12] і пунктом 11 
ПСБУ№16 «Витрати»: 

– за ціною можливого використання 
(тобто за зниженою ціною вихідного мате-
ріалу запасу), якщо вони використовують-
ся для основного виробництва, але з під-
вищеною витратою (або зниженням виходу 
готової продукції), для потреб допоміжно-
го виробництва в тім порядку,, в якому 
враховую сировину й основні матеріали; 

– по справедливій вартості реалізова-
них відходів (ринковій ціні) 

При цьому оприбуткування поворот-
них відходів прийнято відбивати по субра-
хунку 209 «Інші матеріали», а їхня реаліза-
ція збільшує валові доходи підприємства. 
Реалізація при цьому відбивається групою 
проведень: 

Дт 377 Кт 719 – відбита реалізація 
поворотних відходів; 

Дт 719 Кт641 – відбиті податкові зо-
бов'язання 

Дт 943 Кт 209 – списана собівартість 
реалізованих поворотних відходів, з насту-
пним списання доходів і витрат на фінан-
совий результат підприємства. 

Як згадувалося раніше, однією зі 
складових відходів на металургійному під-
приємства вважають угар. 

Угар знаходить своє відображення в 
статті калькуляції «відходи виробництва», 
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при цьому порушується вимога вести облік 
відходів як у кількісному, так і у вартісно-
му вираженні, тому що угар враховується 
тільки у кількісному вимірнику та вирахо-
вується з кількості заданого у виробницт-
во. Дотримуючи рекомендацій ПСБУ №16, 
на наш погляд, доцільніше буде враховува-
ти угар по середньозваженій вартості зада-
ної сировини. 

Однак включати угар у статтю витрат 
– відходи, так само не необґрунтовано, то-
му що відповідно до закону «Про відходи» 
– угар не попадає в категорію відходів, 
більш доцільно ув’язати його з поняттям 
«технологічно неминучого браку» і додати 
відповідний рахунок для обліку угару у ва-
ртісному вираженні. У такому випадку 
змінюється і сам механізм обліку угару. 
Враховуючи діючу нормативну базу угар 
потрібно виключаться із собівартості та 
відноситься на витрати поточного періоду 
за аналогією з технологічно неминучим 
браком.  

Браком вважається продукція, техні-
чні показники якої не відповідають по сво-
їй якості, розмірам, формі, вазі, обробці, 
стандартам і т.ін.) і яка не може бути вико-
ристана по своєму прямому призначенню 
або може бути використана лише після ви-
правлення. Брак у виді технологічних 
утрат – це вироби які не відповідають ви-
могам нормативно-технічної документації, 
що виникають унаслідок недостатньої ке-
рованості окремими операціями технологі-
чного процесу, пов'язаного з недостатнім 
знанням фізико-хімічних властивостей ви-
користовуваних матеріалів і напівфабрика-
тів, що виготовляються і поставляються 
відповідно до діючої нормативно-технічної 
документації, оптимальним вимогам виро-
бництва. Оцінка технологічних втрат у 
прямих витратах на виробництво здійсню-
ється по діючих нормативних калькуляціях 
на початок поточного місяця на підставі 
ПСБУ №16 і п.283 Рекомендацій №47. При 
цьому вартість угару як технологічно не-
минучого браку повинна відбиватися в об-
ліку проводкою Дт 949 Кт 24, з наступним 
віднесенням на фінансовий результат Дт 
791 Кт 949.  

Крім того підприємства можуть ко-

ристуватися галузевими інструкціями з 
урахуванням норм, установлених ПСБУ. 
На підприємствах чорної металургії такою 
інструкцією є „Інструкція з планування, 
облікові і калькулюванню собівартості 
продукції на підприємствах чорної металу-
ргії”[13]. Відповідно до цього документа 
розроблені підгалузеві інструкції з видів 
виробництв: доменного, мартенівського, 
прокатного, коксохімічного і т.д., у яких 
дані вказівки калькулювання, що стосу-
ються особливостей, у підгалузях. Однак 
це ще більш ускладнює методику обліку 
відходів, побічної продукції, угару, браку, 
тому що більш рання методика суперечить 
діючим нормативам і стандартам, а інстру-
кції, яка б відповідала ПСБУ, – не існує. 

Металургійні підприємства реалізу-
ють колошниковий пил, шлак і скрап, ки-
сень і азот, одержувані з доменного газу, в 
зв’язку з цим виникає питання, чи доцільно 
враховувати ці продукти плавки як відхо-
ди, чи не краще буде враховувати їх як по-
бічну (супутню) продукцію. 

Відповідно до законодавства відходи 
не мають подальшого використання по мі-
сцях виникнення, власник повинний по-
збутися них шляхом утилізації або вида-
лення. Однак саме реалізація є одним з ос-
новних напрямків використання даної про-
дукції в умовах підприємства. 

Зважаючи на це, при організації облі-
ку, необхідно враховувати колошниковий 
пил, шлак, скрап, доменний газ – як побіч-
ну продукцію, а угар як технологічно не-
минучий брак і відповідно відбивати їх на 
рахунках. Використовувати балансовий 
метод при формуванні собівартості проду-
кції та відображати в обліку відхилення 
отриманих розрахунковим методом вели-
чин від калькуляційних даних. Привести 
форми фактичної та планової калькуляції у 
відповідність до запропонованих методик 
балансування і обліку.  

Таким чином викладена методика до-
зволить докорінно змінити методичний 
підхід щодо організації первинного, аналі-
тичного та синтетичного обліку витрат до-
менного виробництва. 
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