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У сучасній економічній літературі калькулювання визначається як система
економічних розрахунків собівартості одиниці окремих видів продукції (робіт, послуг). У
процесі калькулювання порівнюються витрати на виробництво з кількістю випущеної
продукції і визначається собівартість одиниці продукції.
Сучасні системи калькулювання надають управлінському персоналу організації
інформацію, що дозволяє вирішувати як традиційні завдання (оцінка запасів готової
продукції та напівфабрикатів власного виробництва), так і прогнозувати економічні наслідки
таких ситуацій, як доцільність подальшого випуску продукції, встановлення оптимальної
ціни на продукцію, оптимізація асортименту продукції, доцільність оновлення діючої
технології та виробничого обладнання, оцінка якості роботи персоналу організації.
Основні визначення цього терміну наведено у табл. 1. та 2.
Таблиця 1
Визначення понять «калькулювання» та «калькуляція»
Автор
1

Білуха М.Т.

Васюта-Беркут О. І.

Голов С.Ф.

Визначення
2
Калькулювання собівартості продукції – найбільш складний об’єкт
дослідження, оскільки при цьому необхідно визначити всю сукупність
затрат на виробництво продукції, правильність їх розподілу між
завершеними та незавершеними виробами, встановити відхилення за
статтями
калькуляції
та
елементами
затрат,
відображеній
у
нормативній(плановій) і фактичній калькуляції собівартості виробів.
Калькуляція (від лат. calculatio – підраховування) – обчислення собівартості
одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також таблиця, зведення
результатів такого обчислення.
Калькуляція – це обчислення собівартості одиниці виготовленої продукції
чи виконаних робіт за елементами праці.
Калькулювання – це процес визначення собівартості кожного об’єкта
витрат. Собівартість об’єкта витрат визначається за допомогою системи
виробничого обліку.

Грачева Р.Е.

Калькулювання – це обчислення в грошовому вираженні витрат на
виробництво і реалізацію продукції, робіт і послуг за встановленими
статтями витрат.

Садовська І. Б.

Калькуляція (лат. calculatio – обчислення) – бухгалтерська категорія, яка є
способом групування витрат, визначення собівартості отриманих
матеріальних цінностей, виготовленої продукції і виконаних робіт та
визначається як:
1) обчислення в єдиному грошовому вимірнику результатів будь‑якого
господарського процесу;
2) обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг).
Калькулювання собівартості продукції – це процес обчислення вартості
об’єкта обліку, який здійснюється різними методами в залежності від виду,
типу і характеру організації виробництва.
Одеса, 12 - 19 грудня 2013 року

83

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті»

Продовження таблиці 1
1
Сук Л.К.

Ткаченко Н. М.

2
Калькулювання – це науково обґрунтована система обчислення собівартості
одиниці продукції, виконаних робіт, послуг, матеріальних цінностей та
основних засобів за елементами витрат.
Калькуляція (від лат. calculatio – обчислення) – це визначення собівартості
одиниці продукції, виконаних робіт і послуг, а також заготівельної
собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами
витрат

Таблиця 2
Групи авторів, що досліджували поняття«калькулювання»
Група авторів

Визначення калькулювання

1

2

Мазуркевич Н.В., Бойко С.В., Романчкук К.В., Аверчев
І.В.,Белобородова В.А., Чечета А.П., Слабінський В.Т., Вербов
Г.Д.,Воронова Є.Ю., Уліна Г.В., Маргуліс А.Ш., Кузмінський Обчислення
(визначення,
.АН.,Медведев М.Ю., Меркушев А.І., Мізіковскький І.Е., Палій розрахуноквитрат)
В.Ф.,Сумцов А.І., Бєлий І.Н., Папковская П.Я., Михалкевич
А.П.,Кузнєцов В., Михайленко О..
Проф. Бутинець Ф.Ф., Абашина А.М., Симонова М.Н.,
БезрукихП.С., Вербов Д.Г., Кашаєв Н.А., Комісарова І.П.,
БелобородоваВ.А., Слабінський В.Т., Деващук Л.Г., Єрмалаєва В.І., Обчислення
(визначення)
Квач Я.П.,Рудинська О.В., Литвин МБ.,. Пушкар . Марченко А.,. собівартості продукції (робіт,
КМедведєв .ЮМ., Меркушев .ІА., Ніколаєва С.А., Палій послуг)
В.Ф.,Партін Г.О., Петрова В.І.,Рябкін В.І., Сопко В.В., Бєлий
Н.І.,Папковская П.Я.
Вахрушина М.А.

Складаннякалькуляції

Мазуркевич Н.В., Бойко С.В.

Обчислення
в
грошовому
вимірнику результатів будьякого господарського процесу

Литвин Б.М., Пушкар М.С., Наринський М.С.

Метод контролю

В економічній літературі досить часто ототожнюють калькулювання з калькуляцією,
зокрема до них відносяться І.О Ламикін., З.В. Кір’янова, Г.І. Моісеєнко, В.Ф. Палій, Я.В.
Соколов, Б.А. Титов, П.С. Безруких, М.І. Вейсман, О.Ф. Галкін, М.В. Дембінський, І.І.
Поклад [4]. Проте терміни «калькуляція» і «калькулювання» істотно відрізняються один від
одного і вживати ці поняття у значенні синонімів не варто. Таку думку підтримують А.І.
Сумцов, колектив авторів за ред. Б.І. Гаврилова, В.І. Петрова, В.І. Стоцький, Д.В. Писарев,
П.Г. Войтехов, Р.Я. Вейцман, І.А. Басманов, Наринський О.С. [1, 2]. Під калькулюванням
С.Ф. Голов, В.І. Єфименко, С.А. Котляров розуміють процес визначення собівартості
певного об’єкту витрат, який включає форму подання результатів такого розрахунку за
статтями витрат – калькуляцію [3].
Калькуляцію вживають у значенні бланку, паперового носія інформації. В той же час
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деякі вчені – проф. П.П. Німчинов та проф. М.С. Пушкар визнають калькуляцію окремою
наукою (галуззю знань) про методи та способи обчислення собівартості на основі даних
бухгалтерського обліку, яка має свій об’єкт та метод. Бойко С.В., Герасимчук Н.В.,
Василенко М., Палюх М.С., Хомин П.Я. визначають завдання калькуляції як окремої науки
[7, 8].
Калькулювання має важливе значення для визначення ціни і здійснення контролю в
процесі виробництва, особливо в період, коли підприємства страждають від посиленого
тиску затрат в умовах жорсткої конкуренції. Можливості політики встановлення потрібних
цін на ринках збуту, як і політики цін, що пропонуються на ринках закупок, базуються на
результатах калькуляційних розрахунків. На ряду з вище зазначеним з приводу цін
калькулювання має також вагоме значення для проведення порівняльних розрахунків та
оцінки виробничих результатів. Серед порівняльних розрахунків, які базуються на основі
результатів калькулювання, особливо важливі наступні [6]:
– порівняння планових і фактичних затрат;
– внутрішні порівняння даних за різні періоди;
– порівняння з конкурентами;
– порівняння методів, що застосовуються.
В залежності від часу проведення калькулювання розрізняють:
– попередня калькуляція;
– проміжна;
– калькуляція фактичних затрат [9].
Калькулювання собівартості продукції є одним із найскладніших напрямів
бухгалтерської діяльності. Це обумовлено такими факторами:
– різноманітність витрат та методів калькулювання, що потребує спеціальних знань;
– чисельність місць виникнення витрат;
– самостійність підприємства, щодо обліку витрат та застосуванням методів
калькулювання собівартості [5, 11].
Калькулювання дозволяє вивчити собівартість отриманих в процесі виробництва
конкретних продуктів. Процес калькулювання проводиться на підставі обліку виробничих
витрат (виробничого обліку) [10, C.480].
Калькуляція в первинному значенні – комплекс витрат, калькулювання – процес їх
обчислення. У діючій практиці калькулювання являє собою систему розрахунків, головна
мета яких полягає у визначенні собівартості одиниці калькуляційної сукупності. В якості
останньої можуть розглядатися окремі види готової продукції, її складові частини, різновиди
придбаних матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг. Дані калькуляції
використовують при оцінці виконання плану по собівартості, в розрахунках економічної
ефективності інновацій, при визначенні величини витрат у незавершеному виробництві та
втрат від браку, в ціноутворенні і контролі рентабельності виробництва і продажів.
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