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В статті розглянуто облікову політику як набір альтернативних облікових рішень, вибір 
яких наданий економічному суб'єкту чинним законодавством. Подано порядок формування 
облікової політики у відповідності з технологічною специфікою трубного підприємства. 
Встановлено, що облікова політика є інформаційним підґрунтям для ухвалення управ-
лінських рішень. 
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Постановка проблеми. Сучасні 
суб’єкти господарювання самостійно вста-
новлюють напрями своєї діяльності та оби-
рають форми організації бухгалтерського 
обліку у відповідності з чинним законодав-
ством. Основною вимогою є закріплення 
обраних норм у основному внутрішньому 
розпорядчому документі підприємства – 
обліковій політиці. Вона має відображати 
технологічну специфіку підприємства та 
узгоджуватися з його системою менеджмен-
ту на різних рівнях управління. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Сутність і порядок формування облі-
кової політики та її місце у інформаційно-
обліковій системі розглядали у своїх дисер-
таційних дослідженнях такі вітчизняні нау-
ковці, як Бандура З. Л. [1], Барановська Т. В. 
[2], Житний П. Є. [4]. 

Барановська Т. М. розглядає облікову 
політику, як сукупність дій із формування 
комплексу методичних прийомів, способів і 
процедур організації та ведення бухгалтер-
ського обліку, який відповідає особливостям 
діяльності підприємства та інтересам його 
власників [2, с.9]. 

Житний П. Є. наголошує, що при роз-
робці облікової політики необхідно керува-

тися не тільки специфічними, властивими 
бухгалтерському обліку принципами, але і 
загальними організаційно-управлінськими, 
які впливають на вибір істотних чинників і 
характеризують зв’язки внутрішніх госпо-
дарських процесів із зовнішнім середови-
щем [4, с. 12]. 

Спираючись на [3]: облікова політика 
містить обліковий інструментарій, який 
охоплює всі способи і процедури обліку, 
завдяки якому можливе поєднання вимог 
держави і власних потреб підприємства що-
до ведення обліку. 

Петрук О. М. та Барановська Т. М. на-
голошують, що в обліковій політиці повинні 
знаходити своє відображення тільки ті по-
ложення бухгалтерського обліку, які мають 
різні варіанти застосування. Однозначні ви-
моги законів, положень, інструкцій, що ви-
користовуються в бухгалтерському обліку, 
не повинні дублюватися в Наказі про облі-
кову політику [5, с. 146]. 

Таким чином, узагальнюючи погляди 
сучасних дослідників, можна дійти виснов-
ку, що облікова політика, як внутрішній роз-
порядчий документ підприємства має відпо-
відати специфіці галузі та не суперечити 
чинному законодавству. Отже, актуальним 



ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ 

94 ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2013, №3

залишається питання формування облікової 
політики для певної галузі відповідно до 
особливостей технологічного циклу. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної роботи є визначення ролі облікової 
політики в системі управління витратами, 
формування її складових для трубного під-
приємства з урахуванням специфіки галузі. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Ефективність управління витрата-ми 
забезпечується комплексним підходом, який 
передбачає управління як на рівні ви-
робництва (управління ресурсами, техноло-
гіями, запасами), так і на рівні взаємовідно-
син з контрагентами (партнерами, постача-
льниками, споживачами). Отже, ключовими 
засадами ефективності діяльності трубного 
підприємства є: задоволення споживачів 
функціональними властивостями трубної 
продукції, технологічна специфіка підпри-
ємства, оптимальна структура ресурсів, від-
повідна організаційна структура та система 
управління підприємством. 

Зазвичай виділяють наступні аспекти 
управління бізнесом: технологія бізнесу в 
цілому і конкретного виду діяльності зокре-
ма; облікова політика підприємства і норма-
тиви бухгалтерського обліку конкретного 
виду діяльності; нормативна база конкрет-
ного виду бізнесу; визначена система каль-
кулювання [1, с. 64]. Розглянемо детально 
такі аспекти управління бізнесом, як обліко-
ва політика та система калькулювання. 

Технологія трубного виробництва сут-
тєво впливає на наступні аспекти функціо-
нування підприємства: організаційно-
управлінську структуру підприємства, поря-
док взаємовідносин з контрагентами, рівні 
підпорядкованості центрів відповідальності. 
Вивчення організаційної структури підпри-
ємства дозволяє виділити необхідні струк-
турні потоки управління витратами, їх ад-
ресність; особливості калькулювання собі-
вартості, структуру та динаміку витрат 
діяльності. Система калькулювання її мето-
ди та способи, безпосередньо впливають на 
організацію обліку витрат трубного під-
приємства, а, отже, на формування і обробку 
облікової інформації. Аналіз структури та 
динаміки витрат підприємства дає можли-
вість виділити в структурі витрат статті та 
елементи  витрат,  які  мають  найбільш  пи-

тому вагу в собівартості, отже, інформація 
за цими статтями повинна буди максималь-
но точною та достовірною. Це пов’язано з 
тим, що саме такі витрати, як правило, 
містять в собі недостовірну інформацію і є 
зонами «інформаційного ризику» під час 
ухвалення управлінських рішень. 

Облік витрат та калькулювання собі-
вартості продукції незалежно від методів 
мають забезпечувати достовірне вимірю-
вання обсягів виготовленої продукції, вели-
чини витрат на виробництво та реалізацію, 
розміру незавершеного виробництва та ви-
трат на нього, суми витрат на брак продукції 
та інших величин. Єдиний обліковий процес 
утворюється з двох взаємопов’язаних етапів. 
На одному визначаються виробничі витрати 
щодо певної сукупності носіїв витрат, на 
іншому розраховується собівартість. Вста-
новлення витрат за окремими виробами є 
необхідною умовою калькулювання собівар-
тості. На практиці калькулювання собівар-
тості продукції являє собою науково обґрун-
товану систему розрахунків, за допомогою 
яких визначається собівартість одиниці від-
повідного виду продукції. Показники собі-
вартості одиниці продукції широко викорис-
товуються у різноманітних економічних 
розрахунках. Так, за їх допомогою визнача-
ється ефективність певного технологічного 
процесу, здійснюється оцінка виконання 
планових завдань щодо собівартості як по 
підприємству в цілому, так і за окремими 
виробничими підрозділами, забезпечується 
управління виробництвом, виконуються 
розрахунки економічної ефективності орга-
нізаційно-технічних заходів. 

Вибір об’єктів калькулювання є вель-
ми важливим моментом в процесі розрахун-
ку собівартості. У різних цехах підприємств 
металургійної галузі вибір такого об’єкта 
визначається технологічними й організацій-
ними особливостями виробництва продук-
ції. Найбільш поширеними об’єктами каль-
кулювання в цехах таких підприємств є  за-
мовлення, напівфабрикат, виріб, група од-
норідних виробів. Як калькуляційна одини-
ця виступають натуральні вимірники (тон-
на), приведені одиниці (умовна тонна про-
дукції). 

Методи розрахунку собівартості про-
дукції, що застосовуються на металургійних 
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підприємствах, залежать від типу виробниц-
тва і технологічних особливостей виготов-
лення продукції. Проте у всіх випадках ос-
новна мета калькулювання собівартості по-
лягає в тому, щоб отримати достовірні дані 
про витрати на одиницю продукції, а також 
обґрунтовані підсумкові показники собівар-
тості виробів. Ця мета досягається, перш за 
все, шляхом правильного складання кальку-
ляцій нормативної собівартості, які висту-
пають основною розрахунковою базою каль-
куляції фактичної собівартості, а також для 
своєчасного і повного виявлення відхи-лень 
від норм і змін норм. 

У трубоволочильних цехах (ТВЦ) і це-
хах холодного прокату труб (ХПТ), що 
включають велику кількість станів, склада-
ється загальна калькуляція по групі станів 
або всьому цеху. Калькуляція собівартості 
прокату складається зазвичай на один пере-
діл, включаючи нагрів, прокат, обробку, 
випробування. Продукція прокатного вироб-
ництва калькулюється у фізичних тоннах, а 
також в тих одиницях продукції, на які 
встановлені оптові ціни (1т теоретичної ма-
си, 1м, 1 шт.). Для потреб планування засто-
совується рівність фізичної і теоретичної 
мас. 

Вартість незавершеного виробництва 
на кінець звітного (планованого) періоду 
визначається за методом середньозваженої 
вартості. Кількість незавершеного вироб-
ництва визначається за підсумками інвен-
таризації. 

Собівартість придатних труб встанов-
люється: 
– складанням вартості незавершеного вироб-
ництва на початок звітного періоду з ви-
тратами заданої сировини або напівфабри-
катів; 
– діленням цієї суми на загальну кількість
придатних труб, що визначається підсумо-
вуванням ваги труб, випущених з виробниц-
тва, з урахуванням ваги незавершеного ви-
робництва на кінець звітного періоду; 
– множенням отриманої собівартості однієї
тонни загального випуску на вагу випуще-
них з виробництва придатних труб. 

Методика аналізу калькулювання собі-
вартості труб, що застосовується на трубних 
підприємствах здійснюється зазвичай в два 
етапи: 

– спочатку аналізуються прямі витра-
ти,  що  відносяться  безпосередньо  на  собі-
вартість конкретних видів труб; 

– потім аналізуються непрямі витрати,
що плануються і враховуються в цілому по 
цеху і відносяться на конкретні види труб з 
урахуванням їх трудомісткості. 

На даний момент на трубних підпри-
ємствах калькулювання здійснюється в ці-
лому по виробничих цехах, де відображу-
ються суми і повний перелік статей витрат 
на переділ. Економічний розвиток трубної 
галузі знаходить своє відображення у знач-
ному зростанні виробництва більш економі-
чних видів продукції – труб з легованих та 
низьколегованих марок сталі, особливо тон-
костінних труб та труб з підвищеними вимо-
гами до якості поверхні. 

Складність номенклатури металургій-
ної продукції визначає необхідність розра-
хунку собівартості за видами й марками ме-
талу. З розширенням сортаменту металу, з 
підвищенням частки нових його видів збіль-
шується значення калькулювання собіварто-
сті легованої, конверторної сталі, електрос-
талі, спеціальних профілів прокату та ін. 
Особливості чорної металургії, як оброблю-
вальної галузі важкої індустрії, відобража-
ються на структурі собівартості, яка відзна-
чається високою часткою матеріальних за-
трат, а хімічний характер технології обумов-
лює порівняно високу частку палива в за-
тратах. 

Таким чином, узагальнюючи підходи 
до визначення об’єкта обліку, вважаємо, що 
для трубного підприємства доцільним є ви-
користання в якості об’єкта певної операції, 
де акумулюються відповідні виробничі ви-
трати. 

Система управління витратами має 
враховувати вплив як зовнішніх, так і внут-
рішніх факторів. При цьому під зовнішніми 
чинниками розуміють, насамперед, норма-
тивно-правове забезпечення облікового 
процесу та тенденції розвитку трубної галузі 
з урахуванням основних сил, що впливають 
на розвиток галузі (загроза появи нових 
конкурентів, загроза появи товарів-
замінників, здатність покупців та постачаль-
ників ресурсів диктувати власні умови). 

Внутрішні чинники представлені сис-
темою управлінського обліку, оскільки саме 



ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ 

96 ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2013, №3

управлінський облік забезпечує взає-
мозв’язок усіх функцій управління підпри-
ємством. 

Система управлінського обліку тісно 
пов’язана з обліковою політикою підприєм-
ства, яка має безпосередній вплив на оцінку 
виробничих ресурсів, порядок компенсації 
витрат на амортизацію, спосіб оцінки вибут-
тя та надходження активів, що в свою чергу 
безпосередньо впливає на організацію облі-
ку витрат та оцінку незавершеного вироб-
ництва. 

Відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV 
під обліковою політикою підприємства ро-
зуміють сукупність принципів і процедур, 
що використовуються підприємством для 
складання і подання фінансової звітності [6]. 

Варіант облікової політики підприєм-
ство обирає самостійно, і залежить він від: 
знань нормативної бази функціонування 
підприємства; спеціалізації; особливостей 
галузевого функціонування підприємства. 

За умов загострення конкурентної бо-
ротьби виникає необхідність стратегічного 
управління витратами, основною складовою 
якого вважається управлінський облік. Як-
що раніше управлінський облік був орієнто-
ваний на управління виробництвом, то за 
сучасних умов він перетворюється в страте-
гічне управління витратами. 

Необхідність ведення управлінського 
обліку пов’язана з тим, що менеджер має не 
лише оцінити вплив управлінського рішення 
на фінансовий стан підприємства в цілому 
та його відповідність стратегії підприємства, 
але й визначити вплив результатів діяльнос-
ті окремих одиниць бізнесу (центрів відпо-
відальності, як об’єктів управлінського об-
ліку) на процес реалізації обраної стратегії. 

Стратегічне управління витратами – це 
аналітична система для співвідношення зна-
чущої бухгалтерської інформації зі стратегі-
єю фірми [8, с. 13–14]. Дані про витрати ви-
користовуються для розробки стратегії, що 
спрямована на створення та реалізацію стій-
кої конкурентної переваги. 

Процес організації обліку на підпри-
ємстві доцільно проводити за такими на-
прямками [5, с. 147]: 

– перший – методологічний напрям,

визначає об’єкти та методи обліку, що вико-
ристовуються для формування необхідної 
інформації; 

– другий – технічний напрям, відобра-
жає вибір форм регістрів аналітичного і син-
тетичного обліку для внутрішньої звітності 
із зазначенням напрямків руху інформації у 
середині підприємства та для зовнішніх ко-
ристувачів; 

– третій – організаційний напрям, пе-
редбачає розподіл обов’язків між працівни-
ками в системі обліку на підприємстві. 

Отже, сучасний бухгалтерський облік є 
інформаційною системою, яка обслуговує 
процес прийняття управлінських рішень. 
Але на законодавчому рівні інформаційний 
зв’язок між фінансовим та управлінським 
обліком не регламентується, а узгодженість 
між ними обов’язково має бути. Забезпечити 
її може облікова політика підприємства, яка 
буде формуватися зусиллями головного бух-
галтера та фінансового директора таким 
чино м,  аби максимально  відпо відати р еалі-
зації обраної стратегії. 

Різноманітність типів технологічних 
процесів, видів продукції трубних підпри-
ємств та об’єктів і методів обліку виробни-
чих витрат зумовлює багатоваріантність 
облікових рішень. Враховуючи сказане, по-
рядок формування облікової політики труб-
ного підприємства може бути наступним 
(рис. 1) [7, с. 63]. 

Зупинимося детальніше на кожному з 
принципів запропонованої облікової політи-
ки. 

Трубне виробництво являє собою цик-
лічне повторення ряду технологічних опе-
рацій: термічна обробка, нанесення мастила, 
прокат (деформація металу), хімічна оброб-
ка. Для окремих видів труб використову-
ються операції по обточуванню і розточу-
ванню трубної заготовки. На останній стадії 
виробництва застосовуються операції з кон-
тролю якості, що включають візуальний 
контроль, ультразвукові та неруйнуючі ме-
тоди контролю, а також маркування труб. 

Конструкція цехів для виробництва 
труб складається з дільниць, організованих 
за операційним принципом. У різних діль-
ницях встановлено різне технологічне уста-
ткування: верстати для обточування і розто-
чування трубної заготовки, прокатні стани,  
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правильні стани, шліфувальне устаткування. 
В окремих дільницях встановлено устатку-
вання для термічної і хімічної обробки. Для 
переміщення труб по цеху застосовуються 
передавальне і кранове устаткування. Таким 
чином, трубне виробництво організоване за 
технологічним принципом. 

Вибір об’єкта обліку виробничих ви-
трат залежить від принципів організації ви-
робничого процесу, характеру виробництва. 

        Основною характеристикою є паралель-
ність виробництва. Одночасно на різному 
технологічному устаткуванні проходять об-
робку різні партії труб. Виділити витрати на 
кожну партію труб на окремому устатку-
ванні складно, тому звичайним для вироб-
ництва холоднодеформованих труб є вибір в 
якості об’єкта обліку певного стандарту і 
марки сталі, що об’єднується в шифр про-
дукції. 

Визначення типу  
технологічного процесу 

Вибір об’єкта обліку  
виробничих витрат 

Вибір напряму  
класифікації витрат за 
економічним змістом 

Вибір методу обліку  
витрат 

Вибір методу оцінки  
запасів 

Вибір методу контролю 
використання запасів 

Вибір системи оплати 
праці 

– за технологічним
принципом 

– за предметним
принципом 

– шифр продукції (марка ста-
лі, ГОСТ) 
– типорозмір
– партія виробів

– за економічними
 елементами 

– за статтями калькуляції

– нормативний
– за замовленнями
– за переділами
– поопераційний

– ФИФО
– середньозваженої вартості

– облік відхилень
–.інвентаризація 
– розкрій за партіями

–.почасово-преміальна 
– відрядно-преміальна
–.бригадна 

Вибір способу оцінки 
незавершеного вироб-
ництва 

–.за собівартістю  
виготовлення 

– за вартістю металу

Формування облікової політики підприємства 

Рис. 1. Формування облікової політики підприємства 
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Крупні підприємства використовують 
групування витрат за економічними елемен-
тами і за статтями калькуляції. Групування 
витрат за економічними елементами дозво-
ляє безпосередньо пов’язати план за собі-
вартістю з фінансовим планом, зробити про-
гноз податку на додану вартість і є базою 
для розрахунку суми оборотних коштів під-
приємства, а також є основою для складання 
бізнес-планів підприємства. Групування 
витрат за статтями калькуляції розкриває 
цільове призначення витрат і пов’язує їх з 
технологічним процесом, дозволяє визначи-
ти під впливом яких чинників сформувався 
даний рівень собівартості і в яких напрямах 
необхідно вести роботу щодо його знижен-
ня. 

Основним способом калькулювання 
собівартості трубної продукції є калькулю-
вання за переділами. Трубні підприємства 
об’єднують у своєму складі цехи з вироб-
ництва гарячепресованих та гарячекатаних 
труб і цеху з виробництва труб методом хо-
лодного прокату і волочіння. Перетворення 
сировини на готову продукцію відбувається 
в результаті фізико-хімічних і термічних 
виробничих процесів, кожний з яких є само-
стійним переділом. Об’єктом обліку витрат 
в цьому випадку є переділ або цех, а всере-
дині цеху певні види труб, згрупованих в 
калькуляційні групи за принципом однорід-
ності трубної заготовки, а також за трудо-
місткістю їх обробки. Фактична собівартість 
труб визначається щомісячно шляхом ді-
лення загальної суми витрат на переділ на 
кількість виготовлених труб. 

Нормативний метод обліку і кальку-
лювання собівартості продукції дозволяє 
здійснювати дієвий контроль за витратами, 
що стали причиною відхилень в процесі ви-
робництва труб. Джерелом нормативної 
калькуляції є технологічні карти і інструкції, 
норми витрат основних і допоміжних мате-
ріалів, поопераційні розрахунки трудових 
витрат. Нормативні калькуляції є основою 
розрахунку цін в майбутніх періодах і 
підставою для оперативного втручання 
керівництва в процес виробництва продук-
ції. Аналіз відхилень від норм забезпечує 
можливість застосування оперативних 
заходів щодо ліквідації причин перевитрат. 

Для розрахунку собівартості трубної 

продукції також використовується метод 
калькулювання за замовленнями. Об’єктом 
обліку в даному випадку виступає замов-
лення. 

Однією з характеристик трубного ви-
робництва є безперервність – перерви між 
суміжними технологічними операціями мі-
німальні. Тому на підприємстві ведеться 
постійний облік матеріальних цінностей. 
Метод середньозваженої собівартості спро-
щує облік вибуття матеріалів і згладжує ці-
нові коливання під час закупівлі матеріалів 
у різних постачальників або при коливанні 
курсу долара, якщо матеріали імпортовані. 
Особливо це актуально для трубної заготов-
ки. Оцінка матеріальних цінностей за мето-
дом собівартості перших за часом надход-
ження ґрунтується на припущенні, що ма-
теріали використовуються в тій послідовно-
сті, в якій вони поступали на підприємство. 
Нержавіючі марки сталі характеризуються 
високим вмістом нікелю і, відповідно, силь-
ним коливанням ціни залежно від коливання 
цін на нікель на біржі. Трубне виробництво 
також характеризується великими залишка-
ми запасів. Обсяги трубної заготовки дося-
гають подвійних об’ємів товарної продукції 
за звітний період. Рідкісні марки сталі, такі 
як сплави на основі нікелю ХН78Т, ХН45Ю, 
замовляються і поступають на склад за три-
валий період часу до виконання виробничо-
го процесу. Якщо в момент початку вироб-
ництва ринкова вартість трубної заготовки 
суттєво зросла, а на складі знаходиться заго-
товка, що поступила за нижчою ціною, то 
собівартість виготовлених труб буде оцінена 
за низькою вартістю сировини. При недо-
статньому контролі за ціною і фіксованим 
рівнем рентабельності підприємство під час 
продажу такої партії труб не відшкодує ви-
трати на покупку заготовки за існуючою 
ринковою ціною. 

У трубному виробництві застосову-
ються такі методи контролю: 

1) Метод документального визначення
відхилення від норм дозволяє наднорматив-
ну відпустку матеріалів проводити тільки з 
дозволу уповноважених працівників.  

2) Метод обліку розкрою по партіях
матеріалів застосовується на стадії завдання 
напівфабрикату (передільної труби). Напів-
фабрикат поступає в розмірному діапазоні 
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87–89мм в діаметрі і 6–9мм по товщині стін-
ки. Для різних маршрутів прокату один і той 
же розмір готової труби можна отримати з 
різною кількістю відходів. Планування кіль-
кості проходів і коефіцієнта витяжки дозво-
ляє оптимальним чином задати напівфабри-
кат у виробництво. Даний метод дозволяє: 

– безперервно (на кожній зміні) визна-
чати фактичне витрачання металу і відхи-
лення від норм; 

– оптимізувати маршрути прокату;
– включати в собівартість труб конкрет-

ні партії металу, тобто розраховувати ви-
тратний коефіцієнт металу прямим спосо-
бом. 

3) Інвентарний метод дозволяє щомі-
сячно актуалізувати залишки матеріальних 
цінностей і приводити їх у відповідність 
даним бухгалтерського обліку. 

На трубних підприємствах для оплати 
праці виробничих робочих, безпосередньо 
зайнятих виготовленням труб застосовуєть-
ся відрядна форма оплати праці. Розрахунок 
проводиться на основі відрядних розцінок, 
тарифних ставок, норм прокату, відпрацьо-
ваного часу, також обов’язково враховуєть-
ся кількість браку. Форма оплати праці за 
колективними відрядними розцінками за-
стосовується на обробних операціях, де ви-
користовується бригадна форма організації 
праці. Відрядна форма оплати праці засто-
совується у поєднанні з відрядно-
преміальною за перевиконання встановле-
них завдань, поліпшення якості труб, еко-
номію трубної заготовки і матеріалів. 

Почасова система оплати праці засто-
совується для допоміжних робочих, керів-
ників, фахівців і службовців на основі та-
рифних ставок і відпрацьованого часу. 

Технологічна система металургійної 
галузі включає три ієрархічні рівні: техноло-
гічний процес, виробничий підрозділ та під-
приємство й три рівні спеціалізації: спе-
ціальна технологічна система, призначена 
для виготовлення одного типорозміру; спе-
ціалізована, призначена для виготовлення 
групи виробів; універсальна, призначена для 
виготовлення виробів з різними технологі-
чними ознаками. Отже, знаючи об’єктивні 
закономірності розвитку технологічної 
системи металургійної галузі, можна ство-
рити відпо-відний механізм керування нею 

та ресурсами підприємства. 
Для прийняття ефективних управлін-

ських рішень кошторис витрат на метало-
продукцію має містити склад реальних 
питомих витрат в основних та допоміжних 
цехах підприємства. Необхідна систематич-
на оцінка структури та динаміки повного 
набору ресурсів по всьому металургійному 
циклу з обов’язковим урахуванням цикліч-
ності виробництва. 

Безперервний процес виробництва 
труб припускає наявність незавершеного 
виробництва (НЗВ) на кожній стадії техно-
логічного процесу, обсяги якого вдвічі пере-
вищують місячний обсяг виробництва. У 
зв’язку з цим виникає необхідність вибору 
оптимальної оцінки вартості НЗВ. Оцінка 
незавершеного виробництва на підприєм-
ствах з безперервним технологічним проце-
сом здійснюється за собівартістю сировини і 
матеріалів. Якщо у звітному періоді не від-
бувається виробництво труб з рідкісних ма-
рок сталі з високою трудомісткістю, матері-
аломісткістю і енергоємністю, то при безпе-
рервному щомісячному процесі всі витрати 
на переділ списуються на готову продукцію 
і її собівартість не зростає. Якщо у звітному 
періоді в НЗВ залишається більш витратна 
продукція, то фактично всі витрати на її ви-
робництво будуть списані на готову продук-
цію в звітному періоді і її собівартість буде 
завищена. Для усунення цього недоліку на 
сьогоднішній день на трубному виробництві 
застосовується коефіцієнт готовності НЗВ. 
Таким чином, частина витрат на переділ 
відноситься пропорційно коефіцієнту готов-
ності на НЗВ і оцінюється з урахуванням 
вартості сировини. Оцінка НЗВ проводиться 
на основі інвентаризації в кінці кожного 
звітного періоду. 

Висновки. Запропонований порядок 
формування облікової політики максималь-
но враховує технологічну специфіку труб-
ного виробництва і є інформаційним під-
ґрунтям для побудови цінової політики та 
процедур бюджетування. Своєчасний, дос-
товірний і повний облік всіх складових ви-
робничої собівартості дозволяє ухвалювати 
обґрунтовані управлінські рішення, ефек-
тивно управляти витратами і забезпечувати 
економію матеріальних, трудових, енерге-
тичних і фінансових ресурсів підприємства. 
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За умов трубного виробництва органі-
зація обліку витрат та калькулювання собі-
вартості має бути органічно пов’язана з тех-
нологією виробництва та особливостями 
обладнання, специфікою його розміщення та 
адміністративною підпорядкованістю. 

Завдання виробничого обліку – отри-
мати інформацію про хід виробничого про-
цесу в окремій господарській системі за до-
помогою мікроекономічного аналізу і відо-
бразити її з метою ухвалення точних управ-
лінських рішень. За сучасних умов підпри-
ємству необхідна система виробничого об-
ліку зі стратегічною спрямованістю. Перехід 
від управлінського аналізу витрат до страте-
гічного управління витратами є основним 
перспективним завданням підприємства. 

Управління витратами на трубному 
підприємстві розглядається як комплексний 
процес, що потребує участі й узгодженої 
взаємодії значної кількості структурних під-
розділів і підсистем діяльності підприєм-
ства. Відповідно, система управління витра-
тами повинна взаємодіяти з існуючим орга-
нізаційно-економічним середовищем про-
мислового підприємства, і, у деякій мірі яв-
ляти собою результат взаємодії об’єктів 
цього середовища. 

Перспективи подальших наукових роз-
робок у даному напрямку можуть бути 
спрямовані на формування інформаційної 
моделі управління витратами із використан-
ням спеціалізованих аналітичних систем. 
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В статье рассмотрена учетная политика как набор альтернативных учетных решений, 
выбор которых предоставлен экономическому субъекту действующим законодательством. 
Представлен порядок формирования учетной политики в соответствии с технологической 
спецификой трубного предприятия. Установлено, что учетная политика является информа-
ционной базой для принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: учетная политика, трубное предприятие, расходы, объект учета, сис-
тема управления расходами. 

The accounting policy is considered as a set of alternative accounting decisions provided to 
the economic subject by existing legislation. The order of accounting policy formation is presented 
in accordance with the technological peculiarities of a pipe plant. It is established that the 
accounting policy makes the information base for management decisions. 

Keywords: accounting policy, pipe enterprise, the costs, accounting object, expenditure 
management system. 
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