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У статті висвітлюються методо-

логічні та організаційні засади обліку та 
аналізу витрат в умовах попередільного 
методу  виробництва  на  металургійних 
підприємствах. Досліджено особливості 
обліку та аналізу виробничих відходів і 
втрат на усіх стадіях виробничого проце-
су та розроблені рекомендації з їх удоско-
налення. 

Ключові слова: витрати, калькулю-
вання, облік, аналіз, удосконалення, мета-
лургійні підприємства. 
 

У сучасних умовах перед українсь-
кими підприємствами усе гостріше постає 
проблема ефективного управління витра-
тами, тому що перспективи розвитку підп-
риємства починають багато в чому залежа-
ти від поводження витрат, ступеня їх керо-
ваності. Уміння в періоди погіршення 
кон’юнктури планомірно й раціонально 
скорочувати витрати підвищує шанси на 
виживання. Поряд з тим, облік витрат на 
виробництво і калькулювання собівартості 
продукції в системі бухгалтерського обліку 
на промислових підприємствах – це най-
більш складний і важливий обліковий про-
цес. Він має важливе значення в організа-
ції, управлінні виробництвом і плануванні 
діяльності підприємства, оскільки на ньо-
му базуються економічні показники виро-
бництва продукції.  

Категорія витрат характерна для 
всіх суб’єктів господарювання незалежно 
від їхнього виду діяльності, форми власно-
сті, розміру. Витрати впливають прямо й 
опосередковано практично на всі сфери 
функціонування підприємства, визначаючи 
його політику ціноутворення, обсяги виро-
бництва, розмір прибутку, показники фі-
нансового стану, конкурентоспроможність 
продукції та підприємства в цілому, ефек-
тивність управління компанією та ін. Вза-
галі, витрати віддзеркалюють ціну усіх за-

лучених підприємством економічних ресу-
рсів і, таким чином, просто характеризу-
ють ефективність його діяльності. 

Вивчення питання обліку та аналізу 
витрат промислових підприємств привер-
нуло увагу багатьох як зарубіжних, так і 
вітчизняних дослідників, таких як Джон 
Блек, Дарен Маккейб [7, с.78-82], Майкл 
Мескон, Франклін Хедоурі [14], Джон 
Шанк, Віджей Говіндараджан [24], 
А.І. Акмаєв [1, с.137-142], Т.Б. Альгіна 
[2, с. 71-78], О.І. Амоша [3], І.В. Бугай [9, 
с.219-225], С.Ф. Голов [11], В.О. Мец [16],       
Є.В. Мних [17], Г.О. Партин [19; 22] та ін-
ших [23, с.3-7; 25, с.48-53; 26-29]. Їх дослі-
дження зосереджено на вдосконаленні ме-
тодів нормування, обліку й калькулювання 
витрат на виготовлення продукції, органі-
зації їхнього аналізу й складання бюджетів 
та пошуку резервів зниження витрат на 
промислових підприємствах. Практичне 
застосування розроблених методів обліку, 
калькулювання, нормування та складання 
бюджетів витрат і диференціального аналі-
зу облікової інформації у процесі прийнят-
тя управлінських рішень дало змогу точ-
ніше визначати й оцінювати витрати та фі-
нансові результати під час здійснення 
окремих господарських операцій і процесів 
на підприємстві – формування запасів, ви-
готовлення продукції на основному та до-
поміжному виробництві, управління підп-
риємством, маркетингові дослідження ри-
нку збуту тощо. Однак, залишаються 
складнощі у виявленні конкретних причин 
збільшення собівартості і інших витрат. 
Особливо важко стало пояснювати збіль-
шення витрат в умовах приватної форми 
власності за відсутності або недоско-
налості посадового контролю за рухом 
матеріальних і фінансових потоків. Не 
просто стало знаходити мотиви формуван- 
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ня або збільшення не тільки багатьох ви-
трат, але і зобов’язань. Все це пов’язано з 
появою спокуси і можливості в теперішній 
час легко виводити з обороту як 
матеріальні, так і грошові ресурси, що 
зрештою веде до штучного завищення 
собівартості продукції і ухиленню від 
сплати податку на прибуток. Саме з цієї 
причини за останні 15 років, коли в країні 
в основному функціонує приватна влас-
ність, не дивлячись на технічне пере-
озброєння підприємств, матеріалоємність і 
енергоємність продукції, що випускається, 
майже в 1,5 разу зросла в порівнянні з ра-
дянським періодом і в 2,5-3 рази стала ви-
ща в порівнянні з розвиненими країнами. 
Всі спроби віднести таке зростання 
матеріалоємності і енергоємності на 
збільшення цін на газ і інші паливно-мас-
тильні матеріали не підкріплюються 
ніякими розрахунками, бо зростання цін на 
газ лише трохи може вплинути на 
матеріальні витрати. У реальній дійсності 
все це обумовлено відсутністю ефективної 
методики обліку і аналізу витрат на вироб-
ництво, супутньої продукції, відходів і 
втрат матеріальних ресурсів на всіх стадіях 
виробничого процесу. 

Приймаючи до уваги зазначене, ме-
тою даної статті є висвітлення особли-
востей обліку та аналізу витрат основної 
діяльності в умовах попередільного методу 
виробництва та обґрунтування напрямів їх 
удосконалення.  

Трансформація економічних відносин 
обумовила необхідність зміни підходів до 
визначення ролі основних чинників вироб-
ництва, що пов’язано із проблемою раціо-
нального використання наявних ресурсів у 
суспільному виробництві. Вирішальним 
значенням при цьому стає сам процес 
створення вартості, сполучений рівною мі-
рою з використанням саме основних чин-
ників виробництва, і визначальна загальна 
схема встановлення вартісної оцінки ре-
зультатів суспільного виробництва на його 
різних ієрархічних рівнях: від підприємст-
ва до виробничої системи, господарського 
комплексу галузі, регіону або держави в 
цілому. Розширення рамок ринкових від-
носин викликало необхідність визначення 

меж відтворення на рівні підприємства або 
виробничої системи. У зв’язку з чим 
з’явилась потреба у переосмисленні деяких 
основоположних засад, що стосуються, зо-
крема, визначення сутності витрат як 
об’єкта обліку та передумов формування 
економічних регуляторів виробничої дія-
льності, вдосконалення існуючих інстру-
ментів управління, а також розробка но-
вих, що відповідатимуть сучасним еконо-
мічним умовам діяльності українських пі-
дприємств. 

На даному етапі реформування еко-
номіки України та в зв’язку з прийняттям 
Верховною Радою України Податкового Ко-
дексу України облік витрат представляє осо-
бливий інтерес. З дати вступу в дію розділу 
ІІІ «Податок на прибуток» цього кодексу 
почалися кардинальні зміни в обліку витрат 
підприємства. Зміни стосувалися не лише 
податкового обліку витрат, а й спричинили 
нововведення в бухгалтерському обліку ви-
трат. Особливо зміни в обліку торкнулися 
операційних витрат, а саме собі-вартості ви-
готовленої продукції (виконаних робіт, на-
даних послуг) в бухгалтерському обліку і 
собівартості виготовлених і реалізованих то-
варів (робіт, послуг) – в податковому обліку. 

Основним нормативним докумен-
том, який регламентує на сьогоднішній 
день відображення витрат підприємств 
України в бухгалтерському обліку, є 
П(С)БО 16 «Витрати» [20]. Відповідно до 
П(С)БО 16 витратами звітного періоду ви-
знаються або зменшення активів, або збі-
льшення зобов’язань, що призводить до 
зменшення власного капіталу підприємст-
ва, за умовою, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені. Витрати визнаються 
витратами певного періоду одночасно з ви-
знанням доходу, для отримання якого вони 
здійснені. Витрати, які неможливо прямо 
зв’язати з доходами певного періоду, відо-
бражають в складі витрат того звітного пе-
ріоду, в якому вони були здійснені. Якщо 
актив забезпечує отримання економічних 
вигод протягом декількох звітних періодів, 
то витрати визнаються шляхом системати-
чного розподілу його вартості між відпові-
дними звітними періодами. 
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В основі обліку витрат на виробни-
цтво і калькуляції собівартості продукції 
лежать такі принципи [15; 23, с. 3-7]: не-
змінність прийнятій методології обліку 
протягом року; документування витрат і 
повне їх відображення на рахунках обліку 
виробництва; обґрунтована класифікація 
витрат на виробництво; регламентація 
складу собівартості продукції; встановлен-
ня об’єктів обліку витрат, об’єктів кальку-
ляції і калькуляційних одиниць; узгодже-
ність об’єктів обліку витрат з об’єктами 
калькуляції собівартості продукції, показ-
ників обліку фактичних витрат – з норма-
тивними, плановими і т.д.; локалізація ви-
трат за характером, видам виробництва, 
місцям виникнення, об’єктами обліку і ка-
лькуляції; вибір методів розподілу непря-
мих витрат; розмежування витрат за періо-
дами; доцільність розширення кола витрат, 
що відносяться на об’єкти обліку за пря-
мим призначенням; локалізація витрат, що 
виникають у зв’язку з виготовленням пев-
ної продукції; здійснення оперативного 
контролю за витратами виробництва і фо-
рмуванням собівартості продукції; вибір 
способів розрахунку собівартості кальку-
ляційної одиниці і ін. 

Ці загальні принципи на окремих 
підприємствах конкретизуються з ураху-
ванням специфіки галузі і особливостей 
виробництва. При цьому облік витрат на 
виробництво і калькулювання фактичної 
собівартості продукції повинні забез-        
печити: 

своєчасне, повне і достовірне ви-
значення фактичних витрат, пов’язаних з 
виробництвом і збутом продукції, а також 
непродуктивних витрат і втрат, що допус-
каються на окремих ділянках і стадіях ви-
робництва; 

надання управлінським структурам 
підприємства інформації, необхідної для 
управління виробничими процесами і ух-
валення рішень з урахуванням їх економі-
чних наслідків; 

достовірне числення всіх фактичних 
витрат на виробництво окремих видів і всі-
єї продукції, собівартості одиниці вироб-
леної продукції і визначення відхилень від 
планових (нормативних) витрат шляхом 

групування і розподілу витрат на виробни-
цтво за статтями, виробами і видами про-
дукції з метою формування економічної 
стратегії на майбутнє; 

контроль за економним і раціональ-
ним використовуванням матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, грошових 
і інших коштів; 

виявлення відхилень від діючих 
норм, внутрішніх резервів підприємства 
для подальшого зниження матеріальних, 
трудових і грошових витрат на одиницю 
продукції, результатів виробничої діяльно-
сті підприємства і його підрозділів; 

визначення фактичної ефективності 
організаційно-технічних заходів щодо роз-
витку і вдосконалення виробництва, ви-
значення фактичного об'єму випуску про-
дукції, її асортименту і якості, здійснення 
контролю за виконанням планів за цими 
показниками; 

числення собівартості продукції, що 
випускається для оцінки готової продукції 
і розрахунку фінансових результатів; 

визначення рентабельності продук-
ції і чинників, що впливають на її рівень; 

виявлення і оцінку економічних ре-
зультатів виробничої діяльності структур-
них підрозділів підприємства, оцінку ефек-
тивності роботи підприємства в цілому; 

виявлення і використання резервів 
зниження собівартості продукції. 

У сучасних умовах перетворення в 
економічному середовищі виробничих си-
стем відбуваються під впливом зміни сут-
нісного змісту основних чинників вироб-
ництва, їх переорієнтації на ринкові відно-
сини, широкого діапазону умов виробничої 
діяльності, що визначають характер вико-
ристання природних, трудових і матеріа-
льних ресурсів. Враховуючи той момент, 
що в даний час забезпечення економічного 
зростання або підвищення ефективності 
використання виробничих потенціалів, яке 
можливе тільки лише за рахунок залучення 
додаткових матеріальних, природних і 
трудових ресурсів, обмежені, на передній 
план висувається задача розробки відпові-
дної методології їх ефективного викорис-
тання за допомогою економічних важелів і 
методів. При цьому слід зазначити, що 
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більшість конкретних причин зміни витрат 
на випуск продукції виявляються в особ-
ливостях технології і організації виробни-
чих процесів по галузях промисловості. 
Найбільшою мірою це стосується мате-
ріальних витрат. Саме залежно від особли-
востей технології по-різному формується 
супутня продукція, відходи виробництва, 
незворотні втрати сировини і готової 
продукції, а також складається можливість 
повторного використання матеріальних 
ресурсів, від яких багато в чому залежить 
кінцевий результат роботи підприємства. 

У металургійній промисловості за-
стосовується попередільний метод виробни-
цтва. Особливість попередільного методу 
полягає в тому, що об’єктом обліку витрат 
на виробництво є технологічний переділ, а 
всередині переділу – певні види продукції, 
об’єднані в калькуляційні групи за принци-
пом однорідності основних матеріалів, а та-
кож за складністю їх обробки. Перелік пере-
ділів, фаз, стадій виробництва, за якими 
здійснюється облік витрат і калькулювання 
собівартості продукції, порядок визначення 
калькуляційних груп продукції встановлю-
ються на підприємствах самостійно. 

Прямі витрати враховуються по пе-
реділах, а всередині переділів – за видами 
напівфабрикатів або готових виробів або за 
групами однорідної продукції. Загальнови-
робничі витрати розподіляються між напі-
вфабрикатами і готовими виробами за об-
раним на підприємстві методом розподілу. 
Фактична собівартість продукції визнача-
ється щомісяця шляхом ділення загальної 
суми витрат на кількість випущеної проду-
кції по переділу. Згідно з отриманими да-
ними по переділам і складаються кальку-
ляції собівартості готової продукції або 
напівфабрикатів. Калькуляція останнього 
переділу є калькуляцією собівартості гото-
вої продукції. На кожному переділі можуть 
бути витрати в незавершене виробництво. 
Це вимагає розмежування витрат по пере-
ділу між продукцією, закінченою оброб-
кою, та незавершеним виробництвом. Як-
що ж залишки незавершеного виробництва 
незначні і нестабільні, то всі витрати слід 
відносити тільки на собівартість продукції, 
що випускається. 

Застосовуються два варіанти попе-
редільного методу обліку витрат на вироб-
ництво і калькулювання собівартості про-
дукції: напівфабрикатний і безнапівфаб-
рікатний. При напівфабрикатному варіанті 
прямі витрати, які утворюють собівартість 
продукції, враховуються за окремим закін-
ченим технологічним переділом і статтями 
витрат, включаючи собівартість напівфаб-
рикатів, виготовлених у попередньому це-
ху. У зв’язку з цим собівартість продукції, 
випущеної кожним наступним цехом, 
складається з витрат і собівартості напів-
фабрикатів. При цьому калькуляція остан-
нього переділу є калькуляцією собівартості 
готової продукції. Витрати всередині пере-
ділу враховуються за видами продукції, 
загальновиробничі – у цілому по виробни-
цтву з розподілом між переділами у вста-
новленому на підприємстві порядку. Собі-
вартість визначається по кожному переді-
лу, а за видами продукції всередині переді-
лу – коефіцієнтним методом.  

Коефіцієнти розподілу визначають-
ся виходячи з норм виходу окремих проду-
ктів з одиниці сировини; співвідношення 
витрат на обробку; сукупних споживчих 
властивостей отриманих продуктів; фізи-
ко-хімічних властивостей отриманої про-
дукції; пропорційно виробничій собіварто-
сті таких або аналогічних продуктів, отри-
маних у відособлених виробництвах. Кое-
фіцієнти розподілу, визначені виходячи з 
норм виходи окремих продуктів з одиниці 
сировини, дорівнюють питомій вазі кожно-
го окремого продукту в загальному випус-
ку. Цей метод визначення коефіцієнта роз-
поділу доцільно використовувати у вироб-
ництві, в якому вихід продукції визнача-
ється ні якістю вихідної сировини, а тех-
нологічними параметрами процесу. Коефі-
цієнти розподілу, визначені виходячи з су-
купних споживчих властивостей, встанов-
люються пропорційно цінам на дані види 
продукції. При цьому для якоїсь одній 
продукції коефіцієнт береться за одиницю, 
а по останніх розраховується відношенням 
ціни окремих видів продукції в ціні базової 
продукції. Даний метод визначення коефі-
цієнта розподілу витрат придатний у випа-
дку, якщо всі вироблювані види продукції 
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є товарними, тобто мають ціну реалізації. 
Якщо коефіцієнти розподілу визначаються 
виходячи з фізико-хімічних властивостей 
отриманих продуктів, наприклад, темпера-
тури кипіння, показник базового продукту 
береться за одиницю, а коефіцієнти остан-
ніх продуктів розраховуються відношен-
ням до базового. 

Підприємства самі вирішують, який 
метод визначення коефіцієнта для них 
найбільш прийнятний і сприятиме достові-
рному розподілу витрат між продуктами. 
Метод визначення коефіцієнтів затверджу-
ється підприємствами на плановий період. 
Змішаний метод розподілу витрат застосо-
вується у випадку, якщо виробляється де-
кілька видів основних і супутньої продук-
ції. При цьому алгоритм визначення виро-
бничої собівартості матиме наступний    
вигляд:  

- визначаються витрати на супутню 
продукцію в порядку, передбаченому у ме-
тоді виключення витрат;  

- визначається загальна сума витрат 
на основну продукцію, як різниця між ви-
робничою собівартістю всього переділу і 
витратами на супутню продукцію; 

- розподіляється виробнича собівар-
тість між основними видами продукції з 
використанням економічно обґрунтованих 
коефіцієнтів. Для цього визначається спів-
відношення суми виробничої собівартості 
основних продуктів і коефіцієнтів. 

Відповідно до п. 428 Методрекоме-
ндацій № 373 [15] супутня продукція розг-
лядається як одна зі статей калькуляції при 
обліку виробничих витрат і їх розподіл між 
об'єктами обліку. Супутня продукція – 
продукція, отримана одночасно з основним 
продуктом, тобто в єдиному технологічно-
му процесі. При цьому така продукція за 
якістю має відповідати встановленим стан-
дартам або технічним умовам і призначена 
для подальшої переробки або відпуски 
стороннім підприємствам. Виробництво 
супутньої продукції здійснюється одноча-
сно з виробництвом основної продукції. 
Технологічний процес виробництва супут-
ньої продукції не є самостійним технологі-
чним процесом. 

Механізм оцінки супутньої продук-
ції представлений в п. 11 П(С)БО 16 [20] та 
п. 431 Методрекомендацій № 373 [15]. Так, 
супутню продукцію оцінюють: 

- за справедливою вартістю, якщо її 
підприємство має продати. П(С)БО 19 
«Об’єднання підприємств» встановлює, що 
справедливою вартістю готової продукції є 
ціна її реалізації за вирахуванням витрат на 
реалізацію та суми надбавки для аналогіч-
ної готової продукції; 

- за ціною можливого використання, 
якщо супутню продукцію будуть викорис-
товувати на підприємстві. Згідно п. 431 
Методрекомендацій № 373 ціну можливо-
го використання супутньої продукції мож-
на встановити як різницю між ціною мате-
ріалу, який замінюється супутнім продук-
том, і сумою додаткових витрат, пов’я-
заних з підготовкою його до використання. 
Методрекомендації № 373 пропонують 
оцінювати супутню продукцію також за 
плановою собівартістю аналогічного про-
дукту. Цей метод можна використовувати 
при калькулюванні продукції, отриманої 
при комплексному виробництві. Тобто на 
тих підприємствах, на яких з одного виду 
сировини і в результаті єдиного технологі-
чного процесу отримують два або кілька 
різнорідних продуктів і загальні витрати на 
виробництво не можуть бути безпосеред-
ньо розподілені між ними [15]. У такому 
разі вартість супутньої продукції, оціненої 
за плановою собівартістю, віднімають з 
загальної суми витрат на виробництво 
всього комплексу продукції. Суму, що за-
лишається після цього, вважають витрата-
ми на основну продукцію. Також згідно з 
п. 431 Методрекомендацій № 373 супутню 
продукцію можна оцінювати за норматив-
ною собівартістю [15].  

Відповідно до М(С)БО 2 «Запаси», 
якщо під час виробництва утворюється ос-
новний і побічний продукт і при цьому ви-
трати на переробку кожного продукту не-
можливо визначити окремо, їх розподіля-
ють на продукти на основі раціональної та 
послідовної бази розподілу. Наприклад, 
розподіл може базуватися на відповідній 
ціні продажу кожного продукту - на етапі 
виробничого процесу, коли продукти вже 
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можна відокремити один від одного, або на 
момент завершення виробництва продукту. 
За своїм характером вартість більшості по-
бічних продуктів несуттєва. У таких випа-
дках їх часто оцінюють за чистою вартістю 
реалізації. Потім цю вартість віднімають з 
собівартості основного продукту. В ре-
зультаті балансова вартість основного про-
дукту суттєво не відрізняється від його со-
бівартості.  

При безнапівфабрікатному варіан- 
ті визначається тільки собівартість готово-
го продукту, яка складається з витрат на 
сировину, матеріали і заробітну плату в 
початковому переділі і витрат на обробку в 
наступних переділах. При застосуванні по-
передільного методу обліку витрат можли-
ве використання елементів нормативного 
методу – систематичне виявлення відхи-
лень фактичних витрат від діючих норм, а 
також виявлення зміни цих норм. У пер-
винних документах в оперативному обліку 
відображаються не тільки фактичні витра-
ти сировини, основних матеріалів, напів-
фабрикатів, технологічного палива, енергії, 
але і їх витрати за нормами або згідно за-
сновується на них виробничих завданнях. 
Використання елементів нормативного ме-
тоду обліку забезпечує своєчасне виявлен-
ня економії або додаткових витрат за раху-
нок відступу від встановленого технологі-
чного процесу, змін складу витраченої си-
ровини, напівфабрикатів і матеріалів, асор-
тименту випущеної продукції, її сортності. 
Використання елементів нормативного облі-
ку дозволяє виявляти наднормативні витрати 
прямих витрат, які не включаються до виро-
бничої собівартості продукції, а відносяться 
до складу собівартості реалізованої продук-
ції [20].  

Оскільки виробництво кожного ви-
ду основної продукції (чавун, сталь, про-
кат) має свій замкнутий цикл, то і норма-
тивні калькуляції для них складаються ві-
докремлено. Це дає можливість аналізува-
ти собівартість виробництва металургійної 
продукції як в цілому по заводу, так і по 
кожному її виду. У процесі аналізу собіва-
ртості металургійної продукції в цілому по 
заводу необхідно показати зміну як загаль-
них питомих витрат, так і по кожному еле-

менту окремо. При цьому необхідно звер-
нути увагу на відхилення питомих витрат в 
цілому по заводу в ту чи іншу сторону по 
відношенню до одиниці і на цій основі по-
казати ефективність роботи підприємства. 
Подальший аналіз передбачає виявлення 
конкретних причин, які викликали збіль-
шення собівартості металургійної продук-
ції. Вивчення причинно-наслідкових 
зв’язків, що складаються в процесі форму-
вання собівартості випуску продукції, до-
зволило встановити, що ряд причин носить 
загальний характер і впливає на собівартість 
в цілому за всіма елементами. До таких при-
чин належать: зменшення обсягу випуску 
продукції, зміни її структури та реалізацій-
них цін на неї. 

Як показали дослідження, основною 
причиною, яка викликає зменшення обсягу 
випуску продукції, є збільшення відходів 
виробництва. Відходи, за своєю суттю, – 
залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв 
та інших видів матеріальних ресурсів, що 
утворилися в процесі виробництва робіт 
(послуг) і втратили повністю або частково 
споживчі властивості початкового ресурсу 
(хімічні та фізичні) і через це використо-
вуються з підвищеними витратами (зни-
женням виходу продукції) або не за пря-
мим призначенням, а також реалізуються 
на сторону [15]. Основною причиною, яка 
викликає зниження виходу готового чаву-
ну з одного випуску є збільшення незворо-
тних втрат заліза, до яких відносяться: йо-
го зміст у невловимому колошниковому 
пилу, відвальному шлаку, інші втрати і 
нев’язка балансу, які досягли в даний час, 
високого рівня, що становить 8-10% від 
загального споживання металу. Такі втрати 
заліза свідчать про серйозні недоліки в ро-
боті металургійних заводів. З метою здійс-
нення контролю за їх діяльністю міністерс-
тво чорної металургії розробило і запропо-
нувало галузеву методику, що передбачає 
складання матеріальних балансів сировини 
та готової продукції на всіх стадіях вироб-
ничого процесу. Однак ця методика вияви-
лася досить недосконалою і допускає шту-
чне регулювання як відходів, так і втрат 
сировини. У першу чергу це обумовлено 
відсутністю позмінного або щодобового 
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обліку виробничих відходів за їх видами, а 
також нормативних величин цих відходів 
та втрат продуктів переробки на всіх стаді-
ях виробничого процесу, що істотно 
ускладнює контроль за збереженням мате-
ріальних ресурсів і готової продукції. У 
цьому зв’язку пропонується новий підхід 
при складанні матеріальних балансів, за-
снований на чіткому розмежуванні норма-
тивних та наднормативних параметрів за-
значених показників. Відповідно до запро-
понованої методики матеріальний баланс 
для доменного виробництва доцільно 
складати як мінімум за трьома інгредієн-
тами: залізу, доменному газі і відвальних 
шлаків. Матеріальний баланс по залізу 
представлений наступною моделлю: 

 
 
 

           
 

(1)                                                                                                     
 
 

де  – фактично спожита кількість залі-

зовмісної сировини j-го виду при 
виплавці чавуну за     місяць, т; 

     – коефіцієнт, що відображає факти-
чну питому вагу заліза в залізов-
місній сировині j-го виду;  

      – нормативний коефіцієнт втрат 
заліза при виплавці чавуну; 

       – фактична кількість виплавленого 

чавуну за місяць, т; 
     – коефіцієнт, що відображає факти-

чну питому вагу заліза в чавуні; 
     – фактична кількість отриманих за-

лізовмісних відходів j-го виду при 
виплавці чавуну за місяць, т;  

     – коефіцієнт, що відображає фак-
тичну питому вагу заліза у відхо-
дах j-го виду; 

     ∆ – наднормативні втрати заліза при 
виплавці чавуну за місяць, т. 

 

Основною інформацією для скла-
дання матеріального балансу служать: ши-
хтові рапорти, лімітно-забірні картки на 
отримання сировини зі складу, форма 
складського обліку сировини і відходів ви-
робництва, звіт про товарну і реалізовану 
продукцію, в яких дається повна інформа-
ція про всі складові матеріального балансу. 
Однак єдиним невідомим в ньому є надно-
рмативні втрати заліза, які визначаються 
розрахунковим шляхом, тобто так: 

 
 
 
                                                                                 
 
                                        ,                 (2) 
 

 
Вплив даної причини на наднорма-

тивні втрати чавуну ( ) розраховується 
так: 
 

                                                                              
.                                                                    (3) 

 
Такі розрахунки по складанню ма-

теріального балансу виплавки чавуну і ви-
значенню його наднормативних втрат до-
цільно виконувати табличним методом, 
яки наведені в табл.1. 

Дуже важливим є визначення над-
нормативних втрат доменного газу та від-
вального шлаку, оскільки вони відносяться 
до супутньої продукції і входять в загаль-
ний обсяг випуску продукції доменного 
виробництва. У цьому зв’язку для розра-
хунку цих втрат пропонується використо-
вувати матеріальні баланси, які представ-
лені такими рівняннями: 

                                                                                 
                                                          (4) 
 

                  
(5)       

 
де   – розрахункова величина виро-

бництва доменного газу за 
місяць, т; 
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     –   розрахункова величина виро-
бництва відвального шлаку 
за місяць, т;  

      – нормативний коефіцієнт втрат до-
менного газу; 

      – нормативний коефіцієнт втрат від-
вального шлаку; 

      – фактична кількість уловленого до-
менного газу за місяць, т; 

     – наднормативні втрати доменного 
газу за місяць, т; 

     – фактична кількість виробленого 
відвального шлаку в даному пе-
ріоді, т; 

     – наднормативні втрати відвально-
го шлаку за місяць, т. 

 
Таблиця 1 

Порядок розрахунку матеріального балансу виплавки чавуну і визначення його  
наднормативних втрат 

Найменування сировини, готової 
продукції і відходів 

Фактичний     
обсяг, т 

Фактичний вміст заліза 
питома вага заліза, маса заліза, 

т 
1.Завантажена сировина 

1.1 Агломерат 

1.2 Окатиші 

1.3 Залізна руда 

1.4 Залізничні добавки  

і т.д. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Усього залізорудної сировини 

2. Чавун гідний 

3. Залізовмісні відходи виробництва 

3.1 Колошниковий пил 

3.2 Шлак 

3.3 Інші відходи 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Усього відходів  

Нормативний коефіцієнт втрат заліза при виплавці чавуну  
Матеріальний баланс  

 
 
Наднормативні втрати: 
заліза   

 
і чавуну 
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Розрахункова величина доменного 
газу визначається на основі вмісту летких 
речовин в доменній сировині. Подібна ве-
личина відвального шлаку розраховується 
на основі віднімання із загальної витраче-
ної кількості доменної сировини обсягів 
виробленого чавуну, залізовмісних відхо-
дів і розрахункової величини доменного 
газу, тобто: 

                                                          
                                              ,           (6) 

 
де  – фактична кількість всієї перероб-

леної сировини в доменному ви-
робництві за місяць, т; 

      – фактичний обсяг виплавленого ча-
вуну за місяць, т; 

      – фактична кількість залізовмісних 
відходів, які утворилися за мі-
сяць, т. 

 
Звідси наднормативні втрати цих 

видів супутньої продукції в натуральному 
вираженні представлені такими моделями: 

1) доменного газу – 
 
                                              ,          (7) 
                                         
2) відвального шлаку – 
                                                .      (8) 
 
У вартісному вимірі загальні надно-

рмативні втрати продукції доменного ви-
робництва представлені наступною фор-
мою: 

 
                   

 
              ,                                         (9) 

 
де –  

наднормативні втрати чавуну, домен-
ного газу та відвального шлаку за мі-
сяць в реалізаційних цінах, грн. 

 
До зворотних відходів в прокатному 

виробництві відносяться: обрізь, брак, ока-
лина. До втрат металу відносяться: чад, не-
використана окалина. Самим небажаним 
компонентом відходів є окалина, оскільки 

на її переплавку потрібне значна кількість 
чавуну і коксу. На окалину доводиться в 
середньому 12,4% всіх відходів заліза про-
катного виробництва. Досить часто окали-
на із-за складнощі і матеріалоємності її пе-
реробки залишається невикористаною, що 
призводить до великих втрат обсягу прока-
тного виробництва. Як показали дослі-
дження, на обсяг прокатного виробництва 
впливають три групи причин. До першої 
групи відносяться ті, які викликають зни-
ження приходу металу для прокатного ви-
робництва; до другої – збільшення відходів 
металу і третьою – його втрати. 

Нормативні величини відходів і 
втрат металу визначаються на основі галу-
зевих технологічних інструкцій. Фактичні 
об'єми відходів прокатного виробництва 
визначаються методом позмінного їх зва-
жування і знаходять віддзеркалення в кар-
тках складського обліку. Фактична вели-
чина втрат по кожному виду сировини 

 розраховується на основі балансо-
вого рівняння: 

 
                                                          ,        (10) 
 
де  – фактичний обсяг приходу мета-

лу j-го виду за місяць, т; 
     – фактична величина зворотних 

відходів матеріалів j-го виду за 
місяць, т. 

 
Перевищення фактичних параметрів 

зворотних відходів і втрат металу над нор-
мативними свідчать про штучне заниження 
обсягів прокатного виробництва і можливу 
наявність зловживань в даній сфері. 

Крім названих причин на собівар-
тість виробництва металургійної продукції 
впливають і багато інших. Найбільшою мі-
рою ці причини виявляються в матеріаль-
них витратах. Розглядаючи матеріальні ви-
трати по кожному виду основної продукції 
слід зазначити, що на питомі витрати по 
сировині у бік їх збільшення впливають в 
основному дві причини. Це збільшення цін 
на сировину та його втрати. 

Розглядаючи наднормативні втрати 
чавуну, слід зауважити, що збільшення ви-
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трат на виробництво продукцію під їх 
впливом відбуватиметься за трьома напря-
мками: по готовому, передільному й літей-
ному видам чавуну. Відокремлений розг-
ляд зміни витрат по цих видах продукції 
обумовлено тим, що передільний і літей-
ний види чавуну не є готовою продукцією, 
а в бухгалтерському обліку відносяться до 
напівфабрикатів власного виготовлення і 
вважаються основною сировиною для ви-
робництва сталі і потім прокату. Тому збі-
льшення витрат на випуск передільного і 
літейного видів чавуну на наступній стадії 
на відміну від готової продукції, призведе 
до адекватного збільшення собівартості 
виробництва сталі, а потім і прокату. Втра-
ти ж продукції на подальших стадіях, тоб-
то на стадії виплавки сталі, приведуть до 
додаткового збільшення витрат на її виро-
бництво, а також собівартості прокату. 

Таким чином, наднормативні втрати 
сировини і, відповідно, виробленого з неї 
чавуну завжди призводять до збільшення 
витрат на основні види продукції. Абсолю-
тно зрозуміло, що якщо та чи інша проду-
кція виводиться з обороту під приводом її 
втрат у виробництві, а витрати як матеріа-
льних, так і грошових ресурсів здійснюєть-
ся у повному обсязі, то витрати на врахо-
вану продукцію та її собівартість зростуть. 
Так як у металургійній промисловості за-
стосовується попередільний метод вироб-
ництва, то витрати формуються і зміню-
ються за багатоступінчатою ознакою. Сут-
ність цього методу полягає в тому, що всі 
втрати сировини впливають на збільшення 
витрат випуску продукції на подальших 
стадіях, тобто загальне збільшення собіва-
ртості 1 т готового чавуну відбувається за 
рахунок наднормативних втрат продукції, 
включаючи супутню, тільки на першій 
стадії виробничого процесу. Загальне збі-
льшення собівартості 1 т готової сталі фо-
рмується під впливом даної причини на 
першої і другої стадіях виробничого про-
цесу, а загальне збільшення собівартості 1 
т прокату формується на всіх трьох стадіях 
виробничого процесу. Цілком очевидно, 
що збільшення витрат на виробництво ме-
талургійної продукції з даної причини слід 
розглядати як штучне завищення собівар-

тості. Таке збільшення витрат не підлягає-
те включенню в собівартість чавуну, сталі 
та прокату, а має бути віднесено на інші 
операційні витрати, з наступним виявлен-
ням винних у подібних роду порушеннях. 
Такий підхід дозволить здійснювати дієвий 
контроль за збереженням матеріальних ре-
сурсів і припиняти всі зловживання з виве-
дення їх з обороту, які в даний час набули 
масового характеру, через відсутність ма-
теріальних балансів чи недосконалості їх 
складання. 

Головною умовою реалізації викла-
дених рекомендацій є наведення чіткого 
щодобового обліку всіх відходів за їх ви-
дами з зазначенням їх якісних характерис-
тик, а також встановлення нормативних 
коефіцієнтів цих відходів, втрат сировини і 
продуктів переробки на всіх стадіях виро-
бничого процесу, які повинні бути своєча-
сно затверджені та обов’язково прийняти-
ми для використання в металургійній про-
мисловості. 
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