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ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Для прийняття оптимальних управлінських
рішень необхідно знати величину витрат і в пер-
шу чергу чітко розуміти інформацію про вироб-
ничі витрати. Аналіз витрат допомагає вияви-
ти ефективність і визначити оптимальний роз-
мір витрат, перевірити якісні показники робо-
ти, правильно встановити ціни, регулювати та
контролювати витрати, планувати рівень при-
бутку і рентабельності виробництва.
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У статті узагальнено наукові піходи до визначення сутності поняття калькулювання собівартості та класифі-
кації методів обліку витрат і методів калькулювання собівартості в сучасних умовах. Проаналізовано відмінності
понять "калькулювання" та "калькуляція".

Наголошується на необхідності вирізнення у класифікації методів обліку витрат та калькулювання собівартості
групи комплексних методів управління витратами.

Виділено фактори, що впливають на вибір методів обліку витрат і калькулювання чи методів управління витра-
тами в системі управління собівартістю продукції на підприємстві.

The article summarizes the scientific approaches to the definition of the conception costing and classification methods
of cost accounting and costing methods in modern conditions. Analyzed differences in the concepts of "costing" and
"calculation".

Emphasized on the necessity selection in the classification of methods of cost accounting and calculation of prime
cost specific group of integrated methods of cost control.

Submitted a list of factors that influence the choice of methods of cost accounting and calculation methods or cost
management in the management of the enterprise production cost.
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Облік витрат і калькулювання, як єдиний
процес, складається з двох взаємопов'язаних
етапів: І етап — організація аналітичного об-
ліку витрат і розподілу витрат на виробництво
продукції між об'єктами обліку; ІІ етап — каль-
кулювання собівартості, що включає операції
з визначення собівартості виробів та одиниць
продукції. На основі методів обліку витрат
підприємство обирає метод калькулювання.
Правильний вибір методів обліку витрат ви-
значається особливостями технологічних про-
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цесів, залежить від керівництва і бухгалтерів
підприємства.

Сьогодні дуже часто постає питання щодо
визначення методів обліку витрат і методів
калькулювання: чи повинні методи обліку ви-
трат і калькулювання визначатися як єдине ціле
чи вони підлягають окремим класифікаціям,
який існує між ними взаємозв'язок.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРОБЛЕМИ

Протягом багатьох років одним із диску-
сійних питань вітчизняних науковців є визна-
чення взаємозв'язку методів обліку витрат і ме-
тодів калькулювання. Вагомий внесок у вирішен-
ня даної проблеми здійснили: Басманов І.А.,
Безруких П.С., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Валуєв Б.І., Герасимович А.М., Гуцайлюк З.В.,
Друрі К., Завгородній В.П., Кужельний М.В.,
Маргуліс А.Ш., Нідлз Б., Сопко В.В., Савченко
В.Я., Сук Л.К., Ткаченко Н.М., Фостер Дж.,
Фрідман П., Чернелевський Л.М., Чумаченко М.Г.
та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Ціль статті — обгрунтування теоретичних

та методичних аспектів визначення сутності
калькулювання, методів калькулювання і ме-
тодів обліку витрат у вітчизняній та світовій
обліковій практиці, дослідження можливостей
застосування зарубіжних методів калькулю-
вання у вітчизняних умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Й ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Термін "калькулювання" походить від ла-

тинського слова "саlculatio" — обчислення, яке
стали вживати ще у XIX столітті. Калькуляція
використовувалась у той час для позначення
розрахунку собівартості.

Калькулювання — це термін, який нині
практично завжди вживається поряд з вироб-
ничими витратами, бухгалтерським та управ-
лінським обліком витрат на виробництво.

Під калькуляцією слід розуміти документ,
в якому зібрані у певній логічній послідовності
витрати на виробництво чи збут тієї чи іншої
продукції (робіт або послуг). Здебільшого цей
документ має вигляд спеціальної таблиці, що
має назву калькуляційного листа.

Поняття "калькуляція" є невід'ємною скла-
довою частиною більш загального поняття —
"калькулювання", яке являє собою комплекс-
ну систему науково обгрунтованих розра-
хунків виробничих витрат, пов'язаних з виго-
товленням продукції (усієї чи окремих її видів),

виконанням робіт або наданням послуг. Голов-
на мета цих розрахунків полягає у визначенні
собівартості одиниці калькуляційної сукуп-
ності (видів готової продукції, її складових ча-
стин, виконаних робіт, наданих послуг). У про-
цесі калькулювання визначається економічна
вигідність виробництва.

Системи калькулювання є збалансованими.
Інформація, яка міститься в них, не тільки доз-
воляє виконувати традиційні завдання, а й до-
помагає при:

— визначенні доцільності подальшого ви-
пуску продукції;

— встановленні оптимальної ціни на про-
дукцію;

— оптимізації асортименту продукції, що
випускається;

— визначенні ефективності оновлення дію-
чої технології і обладнання;

— оцінці якості роботи управлінського пер-
соналу.

Значення калькулювання за умов дії рин-
кових відносин вкрай важливе. Зіставлення
фактичної й планової (нормативної) собівар-
тості, інформація про які міститься у відпові-
дних калькуляціях, дає можливість проаналі-
зувати перевищення рівня витрат, розрахува-
ти вплив факторів на відхилення, розробити
конкретні заходи щодо зниження собівартості
та підвищення рентабельності окремих вироб-
ництв.

Своєчасне калькулювання лежить в основі
оцінки виконання прийнятого підприємством
або його підрозділом плану. Воно необхідне
для аналізу причин відхилень від планових
завдань за собівартістю. Дані фактичних
калькуляцій використовуються для наступ-
ного планування собівартості, для обгрунту-
вання економічної ефективності впровад-
ження нової техніки, вибору сучасних техно-
логічних процесів, проведення заходів по
підвищенню якості продукції, перевірки про-
ектів будівництва і реконструкції підпри-
ємств [1, c. 64].

Калькулювання є основою трансфертного
ціноутворення. Трансфертна (внутрішня) ціна
застосовується при комерційних операціях між
підрозділами одного й того ж підприємства.
Найбільшу актуальність питання формування
трансфертних цін мають при наявності права у
підрозділів підприємства самостійно виходити
на зовнішніх покупців. У цьому разі від правиль-
ного формування трансфертної ціни залежа-
тиме загальний фінансовий стан організації.
Якщо ж продукція підрозділу повністю спожи-
вається всередині підприємства, трансфертна
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ціна є лише обліковою категорією, необхідною
для забезпечення господарських зв'язків між
внутрішніми підрозділами підприємства, але
при цьому вона не впливає на кінцеві результа-
ти організації.

Калькулювання собівартості сприяє поси-
ленню контролю за дотриманням норм витрат
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
виявленню непродуктивних і економічно недо-
цільних витрат, зростанню нагромаджень для
подальшого зміцнення технічної оснащеності
підприємств і організацій та збільшення обсягів
виробництва продукції.

Підвищення ролі калькулювання собівар-
тості продукції в управлінні виробництвом вик-
ликане зростанням значення його для оцінки
економічної ефективності використання ос-
новних і оборотних коштів виробництва, вибо-
ру оптимальних варіантів організації управлі-
ння, внутрішньогосподарських і міжгоспо-
дарських економічних зв'язків.

Таким чином, калькулювання собівартості
є одним з основних елементів системи управ-
ління не тільки собівартістю продукції, але й
виробництвом у цілому.

У науковій та науково-практичній літера-
турі проводяться дослідження проблеми
взаємозв'язку методів обліку витрат на ви-
робництво та калькулювання. Важливо звер-
нути увагу на те, що ні в офіційних докумен-
тах, ні в спеціальній літературі, не вказано
конкретного переліку методів обліку витрат
і методів калькулювання, які є рекомендова-
ними для використання підприємствами
різних галузей промисловості. У науковій
літературі одні і ті ж методи різні вчені відно-
сять або до методів обліку витрат, або до ме-
тодів калькулювання, виходячи із тлумачен-
ня їх сутності.

У сукупності наукових розробок у сфері
дослідження калькулювання собівартості про-
дукції та методів обліку витрат можна виділи-
ти два принципові підходи:

1) методи обліку витрат та методи кальку-
лювання собівартості є поняттями нетотожни-
ми;

2) методи обліку витрат на виробництво
повною мірою підлеглі цілям калькулювання
собівартості, тому ці поняття є нерозривними
та повинні розглядатися в комплексі.

Прихильники першого підходу вважають,
що облік витрат і калькулювання варто розг-
лядати відокремлено, тому вони розрізняють
методи обліку витрат і калькулювання, які ви-
конують різні функції. Зокрема проф. В.Ф. Па-
лій зазначає, що метод обліку витрат повинен

характеризувати з необхідною повнотою та
деталізацією процес їх виникнення і порядок
формування в конкретному виробничому про-
цесі, а метод калькулювання — це "сукупність
способів аналітичного обліку витрат на вироб-
ництво за калькуляційними об'єктами та
прийомів обчислення собівартості калькуля-
ційних одиниць". Проф. В.Ф. Палій послідовно
підкреслює відмінності обліку витрат і кальку-
лювання, а, відповідно, і їх методів, проте не дає
чіткого визначення методу обліку витрат [5, с.
163].

Питання співвідношення обліку витрат на
виробництво та калькулювання, розглянуте
проф. В.Б. Івашкевичем як два взаємопов'яза-
них і самостійно діючих процеси [3, с. 159]. Дане
розмежування обгрунтовується змістом та об-
сягом інформації, а також за способами її об-
робки на обох етапах: на етапі обліку витрат
відбувається збір інформації та її групування
залежно від встановлених цілей, а на етапі каль-
кулювання — обробка за допомогою спеціаль-
них прийомів і способів. Проф. Я.В. Соколов,
Р.А. Алборов, Р.С. Каплан також стверджують,
що калькулювання та облік витрат — два пара-
лельних і, по суті, не пов'язаних процеси [8, с.
238].

Так, С.І. Селезньов під методами кальку-
лювання розуміє економічні прийоми визна-
чення собівартості окремих видів продукції
(об'єктів калькулювання). При цьому об'єкт
обліку витрат, на його думку, це технічні
прийоми відображення витрат на виробницт-
во окремих видів продукції (об'єктів обліку)
[6, с. 272].

Науковці, які дотримуються другого підхо-
ду, облік витрат розглядають як калькулюван-
ня у тій чи іншій формі. Тобто калькулювання
собівартості кінцевого продукту підприємства
визначається системою та організацією об-
ліку витрат та є нерозривними. Зокрема, проф.
А.Ш. Маргуліс вважає, що метод обліку витрат
і калькулювання — це "єдиний процес дослід-
ження витрат підприємств певних типів на ви-
робництво та реалізацію продукції з позицій
вимірювання, контролю, визначення собівар-
тості виробів і робіт" [7].

Більш повним є визначення П.С. Безруких,
який під методом обліку витрат та калькулю-
вання собівартості розуміє сукупність при-
йомів організації документування та відобра-
ження виробничих витрат, що забезпечують
визначення фактичної собівартості продукції
і необхідну інформацію для контролю за про-
цесом формування собівартості продукції [1, c.
37].
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Зустрічаються автори, погляди їх не мож-
на віднести до певної групи, які у своїх вис-
ловлюваннях щодо методів не мають визначе-
ності, не дотримуються постійності в терміно-
логії. Так, В.Е. Керимов, незважаючи на те, що
один із пунктів свого підручника називає: ме-
тоди обліку витрат та калькулювання собівар-
тості продукції, проте в цьому ж пункті вжи-
ває термін методи обліку витрат та дає їх кла-
сифікацію. І.Г. Кондратова називає методи
калькулювання системами віднесення витрат
відповідно: на замовлення, на процес. І.М.
Бєлий, О.П. Міхалкевич методи калькулюван-
ня поділяє на способи обчислення собівар-
тості калькуляційного об'єкту та прийоми об-
числення собівартості калькуляційної одиниці
(прямого розрахунку, виключення витрат, ко-
ефіцієнтів, розподілу витрат пропорційно об-
грунтованій базі, сумування витрат та комбі-
нований). Н.М. Ткаченко, М.П. Кондраков да-
ють визначення методу калькулювання, про-
те класифікують, відповідно, методи обліку

витрат та методи обліку витрат і калькулюван-
ня [4, c. 161].

У вітчизняній та світовій практиці фінансо-
вого та управлінського обліку утворились і ви-
користовуються більше десятка методів каль-
кулювання і обліку витрат. Проте несистема-
тизоване викладення сутності цих методів у
науковій і спеціальній літературі не дає мож-
ливості чітко розібратися в особливостях кож-
ного з них.

Отже, об'єктом обліку виробничих витрат
є витрати на виробництво виробів, їх окремих
частин (конструктивних елементів, вузлів, де-
талей), груп виробів, виконані роботи, су-
купність однорідних робіт, виробництва, про-
цеси, фази й стадії технологічних процесів (пе-
реділи), окремі операції, які групуються за
різними ознаками з метою визначення собівар-
тості.

Найбільш поширені методи обліку виробни-
чих затрат та їх коротку характеристику наве-
дено в таблиці 1.

Метод обліку витрат Коротка характеристика методу 

Позамовний 

метод 

Застосовується при різноманітній діяльності підприємства. Затрати 

«збираються» за конкретними замовленнями, партіями або договорами, що 

відрізняються один від одного 

Попередільний 

метод 

Застосовується при масовому виробництві однорідної продукції 

(наприклад, у харчовій промисловості). Середні затрати на одиницю 

продукції визначаються діленням загальної суми затрат на кількість 

виробленої продукції 

Нормативний 

метод 

Затрати обліковуються за встановленими нормативами, а собівартість 

продукції калькулюється ще на стадії планування виробництва. Метод 
дозволяє вести точний аналітичний облік і за відхиленнями фактичних 

затрат від нормативних контролювати загальну собівартість продукції 

Фактичний метод «Збирається» сума фактично понесених затрат 

Змішаний  

метод 
Прямі затрати обліковують за фактичними даними, а накладні – за середнім 

коефіцієнтом розподілу 

 

Таблиця 1. Характеристика методів обліку витрат

Таблиця 2. Характеристика методів калькулювання витрат

Назва методу Характеристика методу 

1. Балансовий метод 

Застосовується при калькулюванні собівартості окремих видів продукції і 

собівартості витрат окремого цеху в цілому підприємстві. Полягає у використанні 

балансової рівності витрат. Дає можливість контролю витрат 

2. Метод прямих 

розрахунків 

Застосовується на виробництві з одним видом продукції і відсутності залишку 

незавершеного виробництва. Немає необхідності ділити витрати, все відноситься 

прямо на продукцію 

3. Метод розподілу 

вартості 

Застосовується на виробництвах з позамовним методом обліку. Розподілу 
підлягають:1) усі непрямі витрати; 2) основні витрати на основі відповідної бази; 

3) витрати звітного періоду між товарним випуском і залишком незавершеного 

виробництва на кінець місяця шляхом попередньої калькуляції ЗНВ за нормами і 

резервами за даними бух обліку. Є 3 статті списання прямо без розподілу: на 

освоєння, витрати від браку, знос спецінструменту 

4. Метод додавання 

витрат 

Застосовується при попередільному методі, при напівфабрикатному варіанті. 

Собівартість кінцевого продукту визначається додаванням собівартості 

напівфабрикатів з кожного попереднього переділу до вартості кожного 

наступного переділу 

5. Метод виключення 

витрат 

Застосовується в комплексних виробництвах, для яких характерно виготовлення з 

одного матеріалу декількох видів продукції. Сума, що залишилась, відноситься на 

собівартість основного виду 

6. Нормативний метод 

Спрощений метод перерозрахунку незавершеного виробництва. Для знаходження 

неврахованих відхилень треба порівняти фактичну собівартість з балансовим 

методом з фактичною собівартістю за нормативним методом (зі знаком +) 

7. Комбінований Застосовується декілька методів одночасно 
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Кожен з методів має цілу низку як пере-
ваг, так і недоліків, тому кожне підприємство
повинно самостійно підходити до вибору ме-
тоду обліку витрат, який найбільш повно за-
довольняв би функціонування підприємства
[2].

Об'єктом калькулювання є одиниця про-
дукції (робіт, послуг), тобто кінцевий продукт,
виготовлений на підприємстві. Залежно від
технології і характеру продукції об'єктами
калькулювання можуть бути: один продукт ви-
робництва; один продукт окремих процесів,
стадій, переділів, фаз виробництва; виріб
підприємства; виріб центру відповідальності;
вид робіт, послуг структурного підрозділу
підприємства. З опрацьованого матеріалу
можна визначити таку характеристику ме-
тодів калькулювання собівартості, яка наведе-
на в таблиці 2.

В зарубіжній та вітчизняній практиці існує
ряд методів, які фактично є симбіозом ме-
тодів обліку витрат та методів калькулюван-
ня собівартості, оскільки містять в собі як ме-
тодику групування виробничих витрат, так і
методику включення цих витрат до собівар-
тості продукції. На нашу думку, ці методи до-
цільно визначати як методи управління вит-
ратами, найпоширенішими серед яких є ди-
рект-костинг, стандарт-костинг, абзорпшен-
костинг, таргет-костинг, АВС-костинг (табл.
3) [7].

Фактори, що спонукають до вибору того чи
іншого методу управління витратами:

— організаційна структура управління ви-
робництвом;

— тип виробництва, його складність, харак-
тер технологічного процесу;

— номенклатура продукції, що випускаєть-
ся;

— тривалість виробничого циклу;
— наявність незавершеного виробництва.
Враховуючи ці фактори, підприємство оби-

рає найоптимальніший метод, специфіка та
особливості якого відображаються в по-
слідовності процесів обліку витрат виробниц-
тва та формування собівартості готової про-
дукції.

ВИСНОВКИ
Методи обліку витрат на виробництво та

методи калькулювання є двома взаємозалеж-
ними процесами, які характеризуються влас-
ними способами та прийомами, користувача-
ми, завданнями. Інформація про витрати ви-
користовується для визначення собівартості
продукції. Так, методом обліку витрат є су-
купність способів відображення, групування
та систематизації інформації при витрати, які
виникли у процесі досягнення поставлених
цілей та забезпечують досягнення поставле-
ної мети. Метод калькулювання, відповідно, є
відображенням розподілу витрат підприєм-
ства за встановленими статтями калькуляції
для визначення собівартості певних видів або
груп продукції.

Можна визначити, що методи обліку вит-
рат на виробництво та методи калькулювання
собівартості спрямовані на досягнення різних
цілей, що і доводить їх відмінність і не-
обхідність існування кожного із них на
підприємствах для організації ефективної си-
стеми обліку витрат виробництва. Стандартні
методи обліку витрат і калькулювання со-
бівартості вже досить тривалий час викорис-

Метод управління 
витратами 

Коротка характеристика методу 

Метод  

«директ-костинг» 

Затрати поділяються щодо обсягу виробництва на постійні та змінні, а до 

собівартості виробленої продукції включаються тільки змінні виробничі затрати. 

Застосовується на підприємствах залізничного транспорту, у масложировому і 

хлібопекарському виробництві 

Метод 

«стандарт-костинг» 

Планові затрати обліковуються на підставі системи існуючих стандартів. 

Аналітичний облік затрат за об’єктами не передбачається. Метод має «західне» 

походження 

Метод 

«абзорпшен-костинг» 

Загальні виробничі затрати відносяться на собівартість виробленої продукції та 

пропорційно розподіляються між реалізованою продукцією і продукцією, яка 

поки що перебуває на складі підприємства 

Метод 

«таргет-костинг» 

Таргет-костинг розглядає собівартість не як заздалегідь розрахований за 

нормативами показник, а як величину, до якої повинна прагнути організація, щоб 

запропонувати ринку конкурентний продукт. Тому завдання таргет-костинга - 

розробка виробу (послуги), кошторисна собівартість якого дорівнює цільовій 

собівартості 

Метод АВС 

Базовим принципом розрахунку собівартості даним методом є поділ витрат на 

прямі і непрямі (накладні) і віднесення обох видів витрат на готову продукцію. 

Прямі витрати безпосередньо відносяться на собівартість конкретного об'єкта 

витрат, а накладні витрати спочатку групуються за основними видами діяльності, 

а потім розподіляються між видами продукції, виходячи з того, які види 

діяльності потрібні для виготовлення цієї продукції 

 

Таблиця 3. Характеристика методів управління витратами
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товуються в Україні і за кордоном. Основною
проблемою цих методів є те, що вони в своїй
більшості є теоретичним плануванням прибут-
ку і не можуть досить чітко сформувати со-
бівартість. Виходом з даної проблеми може
стати впровадження таргет-костингу на
підприємствах України, оскільки в полі зору
перебуває цільова собівартість, знаходяться
нові, нестандартні рішення в ситуаціях, які ви-
магають інноваційного мислення.
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