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повсюдне застосування вхідного контролю за якістю сировини і матеріалів, комплектуючих виробів та 
напівфабрикатів, що надходять від постачальників. 

Скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна досягти шляхом кращого 
використання цих фондів, максимального їх завантаження. 

На підприємствах розглядаються також такі чинники зниження витрат на виробництво продукції, як 
визначення і дотримання оптимальної величини партії матеріалів, що закуповуються, оптимальної 
величини серії продукції, що запускається у виробництво, рішення питання про те, робити самим або 
закуповувати в інших виробників окремі компоненти або комплектуючі вироби. 

ВИСНОВКИ 
На всіх підприємствах простежуються позитивні тенденції розвитку в бік зменшення витрат на 1 грн. 
чистого доходу від реалізації продукції у звітному 2010 році у порівнянні з попереднім 2009 роком.  

У попередньому періоді лише ВАТ «Дніпроспецсталь» домоглося, щоб витрати на 1 грн. становили 
менше 100 коп., а в звітному періоді також позитивні результати продемонстрували ВАТ «Запорізький 
завод феросплавів» і ВАТ «Запоріжсталь». На підприємстві ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий 
комбінат» хоча і відстежуються тенденції в бік зниження витрат на 1 грн. чистого доходу від реалізації 
продукції, але ця цифра є вищою за 100 коп. Отже, підприємству необхідно продовжувати програму по 
зниженню витрат. 

Позитивних результатів підприємства домоглися за рахунок зниження собівартості реалізації продукції, 
адміністративних витрат і витрат на збут, а також за рахунок збільшення чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції. 

У вирішенні питання з удосконалення структури витрат найбільшу увагу треба приділяти інтенсивним 
факторам виробництва, оскільки вони ведуть до заощадження витрат праці і матеріальних ресурсів у 
розрахунку на одиницю продукції, поліпшенню кінцевих результатів виробництва більшою мірою в 
порівнянні з екстенсивним характером виробництва. 

Подальші дослідження мають включати в себе щорічний аналіз собівартості виробництва продукції та 
повинні бути спрямовані на зниження собівартості продукції, а отже, ціни, щоб підприємства 
металургійної галузі Запорізької області були більш конкурентоспроможними на світовому ринку. 
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