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Текст лекції
1. Сутність та значення вартісної оцінки
Особливістю бухгалтерського обліку, яка відрізняє його від інших
видів обліку є відображення господарських засобів, їх джерел та
господарських процесів у грошовому вираженні, тобто у вартісному
вимірюванні. Іншими словами, бухгалтерський облік відображає ті засоби,
процеси та явища, які підлягають вартісному вимірюванню. З цією метою
використовують такі елементи методу бухгалтерського обліку як оцінка та
калькуляція. Засвоєння цих елементів методу бухгалтерського обліку є одним
із найважливіших етапів вивчення методології бухгалтерського обліку та
головною передумовою поточного обліку вивчення окремих операцій. В
економічній літературі калькуляцію часто вважають частиною оцінки,
способом оцінки, пов'язують її рамки тільки з визначенням собівартості
продукції. Тому необхідне чітке розмежування
понять «вартісне
вимірювання», «грошове вираження», оцінка», «калькуляція».
Грошове вимірювання – це вимірювання господарських засобів, їх
джерел та господарських процесів у грошовій одиниці (гривнях та копійках).
Аналогічне значення має і поняття вартісне вимірювання. У зв'язку з цим
правильно характеризувати бухгалтерський облік як такий, якому
обов'язково властиво вартісне вимірювання, що передбачає використання
грошового вимірника.
Під вимірюванням або оцінкою слід розуміти привласнення числових
значень об'єктам і подіям за визначеними параметрами. Оцінка включає три
елементи:
− Об'єкт або подію.
− Належну до кількісної оцінки вартість (якість, ознаку,
характеристику).
− Шкалу виміру та сукупність одиниць виразу властивості.
Будь-який об'єкт або подія мають декілька властивостей, які можна
виміряти. Вибір властивостей визначається метою оцінки.
Мета оцінки - формулювання основного завдання, яке слід вирішити в
результаті оцінки. Формулювання мети оцінки передбачає:
1. Повне і правильне найменування об'єкта.
2. Вид активів, що оцінюються.
3. Вид майнових прав, що оцінюються.
4. Дату оцінки.
Тому від правильності поставленої мети залежить вибір адекватної
оцінки і уникнення помилок при оцінці активів та пасивів підприємства.
Вартісне
вимірювання охоплює всі суб'єкти бухгалтерського обліку:
господарські засоби, їх джерела та господарські процеси. Відповідно до ст. 4
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
єдиний грошовий вимірник є важливим принципом бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, який проголошує: вимірювання та узагальнення всіх

господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності в єдиній
грошовій одиниці, а саме грошовій одиниці України – гривні.
Оцінка – це спосіб вартісного вимірювання господарських засобів,
джерел їх утворення, а калькуляція – спосіб вартісного вимірювання процесів
придбання матеріальних цінностей, виробництва продукції, їх реалізації, а
також окремих етапів процесу розширеного відтворення.
Оцінка господарських засобів (активів), та їх джерел (капіталу та
зобов'язань) є відправним моментом бухгалтерського обліку і реальною
основою його побудови.
У різних джерелах цей елемент методу бухгалтерського обліку
визначено по-різному. Одні визначають оцінку як спосіб вираження у
грошовому вимірюванні господарських операцій, інші – як спосіб вирішення
у грошовій одиниці витрат живої і уречевленої праці вкладеної в окремі види
засобів і процесів.
Ціна як грошове вираження вартості є базовою категорією при оцінці
активів і господарських операцій. Будь-яка ціна складається з таких
елементів: собівартості реалізації, накладних витрат (адміністративні,
збутові), прибутку, податку, торгівельних націнок (знижок). Основою
формування ціни виробника товару є собівартість виробництва товару.
Визначення собівартості є прерогативою управлінського обліку.
В основу оцінки господарських засобів покладено оптові, роздрібні,
середньозважені, розрахункові, облікові та інші ціни. Найбільш поширеними
є оптові та роздрібні ціни.
Оптові ціни – це ціни за якими підприємство реалізує продукцію іншим
підприємствам, збутовим чи торгівельним фірмам. Оптова ціна підприємства
включає: собівартість реалізації, накладні витрати, прибуток і податки.
Роздрібні ціни – це ціни, за якими товари реалізуються споживачам.
Вони включають оптову ціну підприємства, торгівельну націнку (знижку) з
метою покриття витрат обігу.
Концептуальна основа складання та подання бухгалтерських звітів
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку містить таке формулювання
оцінки: це процес визначення грошових сум, за якими мають визнавати і
відображати елементи фінансових звітів у балансі та звітів про прибутки і
збитки. Тому бухгалтерський облік має забезпечити реальну, фактичну
картину наявності господарських засобів і стану господарських процесів.
Теорія бухгалтерського обліку ставить до оцінки основні вимоги, що
забезпечують правильність відображення об'єктів обліку та достовірність
оцінки. До цих вимог належать: реальність (адекватність), єдність та
цілеспрямованість оцінки.
Реальність (адекватність) оцінки забезпечує об'єктивну відповідність
грошового вираження об'єктів обліку їх фактичній величині, відображення у
грошовому вимірнику дійсної величини господарських засобів і операцій.
Адекватність оцінки вимагає точного обчислення фактичної собівартості всіх
об'єктів обліку шляхом проведення інвентаризації та переоцінки.

Єдність оцінки забезпечує однаковість і незмінність оцінки протягом
тривалого часу і на всіх суб'єктах господарювання (підприємствах,
організаціях, установах). Єдності оцінки досягають встановленням
обов'язкових положень (стандартів), інструкцій, правил обліку і калькування.
Система вартісних оцінок, що застосовується в бухгалтерському
обліку, є необхідною у процесі господарської діяльності:
а) при надходженні і вибутті активів;
б) при виникненні прав і зобов'язань;
в) при здійсненні таких операцій, як купівля-продаж, оренда майна,
застава, страхування, інвестування, переоцінка активів при створенні
підприємства;
г) при виконанні права успадкування, виконанні судового рішення
тощо.
Цією обставиною пояснюється існування різноманітних грошових
оцінок: економічних, юридичних, експертних, статистичних, страхових
(актуарних).
Економічні оцінки використовують, визначаючи цінність майна при
його реалізації чи придбанні; мають, як правило, калькуляційний характер.
Юридичні оцінки можуть бути обмежені двома групами оцінок, які
випливають з укладених угод (договорів), обумовлених необхідністю
відшкодування заподіяної шкоди.
Статистичні оцінки характеризують сукупність об'єктів за деякими
середніми величинами; використовуються в макроекономічному обліку й
аналізі.
Експертні оцінки проводять, як правило, фахівці; це самостійний вид
оцінки в бухгалтерському обліку, не позбавлений, як відомо, суб'єктивізму.
Страхові (актуарні) оцінки розраховують індивідуально для кожного
страхового об'єкта; остаточно встановлюються після перевірки страховою
організацією даних, наданих їй страхувальником.
У зв'язку з тим, що фактичну оцінку господарських засобів та їх джерел
не завжди можливо, а інколи й економічно недоцільно отримати, замість
визначення фактичної вартості застосовують певні облікові припущення
щодо вартісного вимірювання того чи іншого об'єкта обліку – застосовують
різні бази (способи) оцінки. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
передбачають можливість декількох різних основ оцінки одночасно з різним
ступенем та в різних комбінаціях. Виділяють такі бази оцінки:
•
історична собівартість. Активи відображаються за сумою
сплачених грошових коштів та їх еквівалентів або за справедливою вартістю
компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент придбання. Зобов'язання
відображаються за сумою надходжень, отриманих в обмін на зобов'язання
або за сумою грошових коштів, що, як очікується, будуть сплачені з метою
погашення зобов'язання під час звичайної діяльності підприємства;
•
поточна собівартість. Активи відображаються за сумою грошових
коштів або їх еквівалентів, яку б було сплачено в разі придбання такого ж або
еквівалентного активу на поточний момент. Зобов'язання відображаються за

недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка б була
необхідна для погашення зобов'язання на цей момент;
•
вартість реалізації (погашення). Активи відображаються в обліку
за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна було б отримати на
поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації.
Зобов'язання відображаються за вартістю їх погашення, тобто за
недисконтованою сумою грошових коштів яку, як очікується, буде сплачено
для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності підприємства;
•
теперішня вартість. Активи відображаються за теперішньою
дисконтованою вартістю майбутніх часток надходжень грошових коштів, які,
як очікується, має генерувати об'єкт обліку під час звичайної діяльності
підприємства. Зобов'язання відображаються за теперішньою дисконтованою
вартістю майбутніх чистих відпливів грошових коштів, які, як очікується
будуть необхідні для погашень зобов'язань під час звичайної діяльності
підприємства.
На підставі принципу історичної (фактичної) собівартості, основою
оцінки найчастіше приймається історична собівартість – оцінка на основі
витрат на виробництво чи придбання активів. Історична собівартість, як
правило, комбінується з іншими основами оцінки. Так, стандарти вимагають
відображати запаси за нижчою із двох оцінок – собівартістю ( історичною)
або чистою вартістю реалізації. Таке поєднання способів оцінки випливає з
принципу обачності.
Ринкові цінні папери, а також інші активи, за якими існує активний
ринок, може відображати за ринковою вартістю. Вибір основи оцінки
підприємством залежить від вимог стандартів обліку, економічної
доцільності, а також чинного законодавства.
Оцінка різних об'єктів обліку – активів, зобов'язань, капіталу,
господарських процесів – визначається у відповідних стандартах обліку. Для
кожного виду активів, як правило, визначається декілька ситуацій, в яких
здійснюється оцінка активів: оцінка при придбанні (отриманні), оцінка при
вибутті, оцінка на дату балансу (на кінець звітного періоду). Оцінка
придбання здійснюється за первісною вартістю, яка, як правило, є
історичною (фактичною) собівартістю активу, за якою він зараховується на
баланс підприємства.
Також при оцінці активів може використовуватися такий спосіб
активів, як оцінка за справедливою вартістю – сума, за якою може здійснити
обмін активу або оплату зобов'язання в результаті операції між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами. Оцінка за справедливою вартістю
має застосовуватися в таких операціях, як безоплатне одержання активів,
внесення активів до статутного капіталу (при цьому вартість погоджується із
засновниками), обмін активами тощо.

2. Оцінка об'єктів обліку
Основні засоби. Для потреб бухгалтерського обліку здійснюють оцінку
кожного об'єкта – закінченого пристрою з усіма пристосування і приладами
до нього або окремого конструктивно відокремленого предмета, що
призначений для виконання самостійних функцій.
Придбані (створені) основні засоби зараховують на баланс
підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість – історична
собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої
вартості активів, сплачених (переданих) на дату придбання (створення)
основних засобів. Первісна вартість включає фактичні витрати на придбання
(створення) основних засобів та приведення їх до придатного для
використання стану. Такими витратами можуть бути:
•
Суми, сплачені з договором продавцю (підряднику);
•
Суми, сплачені за інформаційні та консультаційні послуги,
пов'язані з придбанням (створенням) основних засобів;
•
Реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі,
здійснені у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів;
•
Сплачені мито, податки та інші обов'язкові платежі пов'язані з
придбанням основних засобів, що не відшкодовуються підприємством;
•
Винагороди, сплачені посередницьким організаціям;
•
Витрати із страхування ризиків, пов'язаних з доставкою;
•
Витрати на установлення, монтаж, на будівництво;
•
Адміністративні та інші витрати, безпосередньо пов’язані з
придбанням та приведення основних засобів до робочого стану.
Слід зазначити, що на відсотки за кредит не включають до первісної
вартості об'єкта основних засобів, який було придбано повністю або частково
за рахунок такого кредиту. Витрати на придбання (створення) основних
засобів капіталізуються і в подальшому підлягають систематичному
розподілу між звітними періодами амортизації. Наступна оцінка об'єкта
основних засобів – балансова, яка визначається як різниця між первісною або
переоціненою вартістю та сумою нарахованої амортизації. Амортизація може
нараховуватися чотирма методами: прямолінійним, зменшуваного залишку,
кумулятивним, виробничим.
У процесі використання основних засобів їхня первісна вартість може
змінюватись. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму
витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, яке приводить до збільшення
майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від його використання.
Крім того, підприємство може здійснювати переоцінку об'єкта основних
засобів за справедливою вартістю станом на 31 грудня звітного року.
Нематеріальні активи. Первісною оцінкою нематеріальних активів є
собівартість їх придбання чи створення. Собівартість нематеріального активу
визначається сумою грошових коштів чи їх еквівалентів або справедливою
вартістю іншої компенсації, наданої підприємством для його придбання або
створення. Собівартість окремо придбаного нематеріального активу включає

його ціну, мито, усі податки, що не підлягають відшкодуванню, інші витрати,
безпосередньо пов'язані з придбанням активу.
Якщо нематеріальний актив надійшов внаслідок обміну на інший
актив, то його собівартість визначають за справедливою вартістю отриманого
активу. Яка дорівнює справедливій вартості переданого активу з
урахуванням будь-яких грошових виплат здійснених під час обмінної
операції. Собівартість нематеріального активу, створеного підприємством,
включає всі витрати, прямо пов'язані з його створенням та приведенням до
стану, придатного до використанням за призначенням.
Наступна оцінка вартості нематеріального активу може відрізнятися від
його собівартості, якщо було здійснено додаткові витрати у результаті яких
очікується збільшення притоку на підприємства економічних вигод від
використання активу. Витрати на створення чи придбання нематеріального
активу капіталізуються і в подальшому підлягають розподілу в часі протягом
строку його корисного використання.
Амортизація нематеріального активу здійснюється на систематичній
основі протягом строку корисного використання, який не повинен
перевищувати 20 років. Амортизація нематеріального активу може
нараховуватись прямолінійним або іншим методом, якщо він краще
відображає форму, в якій вигода від використання активу надходить на
підприємство.
Капітальні інвестиції. Прикладом капітальної інвестицій може бути
будівництво, яке здійснюється небудівельною організацією, або процес
придбання основних засобів, який займає значний час. Оцінюють такі
інвестиції за сумою фактичних витрат, пов'язаних з ними.
Фінансові інвестиції. Фінансові інвестиції – активи, які утримують з
метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод
для інвестора (акції, облігації, частки в статутних капіталах інших
підприємств та інші боргові та капітальні цінні папери). Первісне визнання
фінансових інвестицій здійснюється за їхньою історичною собівартістю, яка
включає: ціну придбання; комісійні винагороди; гонорари; мито; податки, що
не відшкодовуються підприємству; банківські збори; інші витрати,
безпосередньо пов'язані з придбанням інвестицій.
Методичні підходи до подальшої оцінки балансової вартості
фінансових інвестицій, які дають право власності та інвестицій у боргові
цінні папери відрізняються.
Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій, які дають право
власності, залежать від впливу інвестора на підприємство, акції якого він
придбав. Довгострокові інвестиції в капітальні цінні папери підприємства на
яке інвестор не має суттєвого впливу, оцінюють за нижчою з двох оцінок –
собівартістю або ринковою вартістю, визначеною на основі інвестиційного
портфеля. Неринкові цінні папери оцінюють за їхньою собівартістю
протягом періоду їх утримання. Якщо інвестор має суттєвий вплив на об'єкт
інвестування (асоційоване підприємство), то облік довгострокових
фінансових інвестицій здійснюється або за собівартістю, або за методом

участі в капіталі. Згідно з методом участі в капіталі балансова вартість
інвестиції, яку спочатку оцінюють за собівартістю збільшується
(зменшується) відповідно до частки інвестора у власному капіталі об'єкта
інвестування. Балансова вартість інвестиції зменшується на суму отриманих
дивідендів.
Інвестиції в підприємства, над якими інвестор здійснює контроль
обліковується або за собівартістю або за методом участі в капіталі. Інвестиції
в боргові цінні папери оцінюють в обліку за собівартістю їх придбання. Якщо
інвестиції (в облігації) мають довгостроковий характер, то різниця між
вартістю їх придбання та прагнення має амортизуватися з моменту
придбання до закінчення строку їхньої дії. Балансова вартість таких
довгострокових фінансових інвестицій дорівнює дисконтованій вартості їх
погашення в майбутньому.
Фінансову інвестицію оцінюють за методом собівартості, якщо
інвестиція придбана та утримується тільки для продажу.
Виробничі запаси. Для цілей обліку до запасів відносять: сировину і
матеріали, комплектуючі та інші цінності, що призначені для виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг; незавершене виробництво;
готову продукцію; товари; малоцінні та швидкозношувані предмети, які
використовують протягом не більше одного року або нормального
операційного циклу, якщо він більший за рік.
Придбані або вироблені запаси оцінюються за первісною вартістю. При
придбанні до собівартості запасів включаються такі фактичні витрати:
− суми, сплачені постачальнику;
− плата за посередницькі консультаційні послуги;
− ввізне мито;
− сума непрямих податків, що не повертається підприємству;
− витрати на заготівлю, завантаження та розвантаження, страхування;
− інші витрати пов'язані з придбанням і доведенням їх до стану
придатного для використання.
Первісною вартістю виготовлення запасів (а також незавершеного
виробництва) є їхня виробнича собівартість. Відповідно до національного
стандарту № 16 «Витрати», виробнича собівартість включає: прямі
матеріальні витрати; прямі витрати на оплату працю; інші прямі витрати;
загальновиробничі витрати.
В інших випадках для оцінки запасів використовується в тому чи
іншому варіанті справедлива вартість. На підприємствах роздрібної торгівлі
для оцінки товарів використовують ціну реалізації.
Запаси відображаються в обліку за найменшою із двох оцінок:
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації
– очікувана ціна реалізації за умов звичної діяльності за вирахуванням
очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. Запаси
відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо вони зіпсовані, застаріли
або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Дебіторська заборгованість. Оцінка дебіторської заборгованості
залежить від виду цієї заборгованості. Заборгованість за товари, роботи,
послуги визначається як актив одночасно з визнанням доходу від реалізації й
оцінюється за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій (контрактній)
вартості. Поточна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за чистою
реалізаційною вартістю, яка визначається як різниця між первісною вартістю
та резервом сумнівних боргів. Резерв визначається на основі
платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації
дебіторської заборгованості.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти в
національній валюті оцінюються за номіналом (готівка, гривня на рахунках),
грошові кошти та грошові документи в іноземній валюті перераховуються в
гривні на дату отримання або на дату складання звітності за курсом НБУ.
Зобов'язання. Для оцінки зобов'язань можуть бути використані всі
зазначені вище основи оцінки: історична собівартість зобов'язання; поточна
собівартість зобов'язання; вартість погашення зобов'язання; теперішня
вартість зобов'язання. Вибір способу оцінки залежить від характеру
зобов'язання, його строковості, способу погашення.
3. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку
Суть калькулювання як елементу методу бухгалтерського обліку
полягає в обчисленні у грошовому вираженні витрат підприємства на
придбання, виробництво окремого виду матеріальних цінностей, виробів
(виконання робіт, надання послуг) і витрат на реалізацію (збут). Отже,
калькулювання являє собою процес оцінювання результатів господарських
процесів: постачання, виробництва, реалізації. Більш детально розглянемо
цей процес на прикладі калькулювання собівартості виробництва продукції.
Об'єктами калькулювання собівартості виробництва продукції є
витрати виробництва, які реально виникають і які згруповані за відповідними
ознаками для формування показників собівартості. Ознаки групування витрат
відбивають різні об'єктивні характеристики виробничого процесу:
формування витрат і собівартості. У вузькому розумінні об'єкт обліку витрат
на виробництво – це ознака їх групування, яка визначає кодування даних для
отримання інформації в інтересах контролю та управління.
Первинними елементними об'єктами обліку витрат на виробництво є
витрати праці матеріальних ресурсів при виконанні різних виробничих
операцій, витрати на утримання та експлуатацію обладнання, приладів,
будівель, на управління виробництвом. Відомості про ці первинні витрати за
допомогою елементів методу бухгалтерського обліку й облікових процедур
групуються й узагальнюються за різними ознаками, формуючи необхідні для
управління облікові показники.
Ці первинні облікові об'єкти належать до певних елементів
виробництва – економічних елементів витрат. Розподіл витрат за
економічною ознакою та елементами виробництва обумовлений тим, що
процес виробництва незалежно від його суспільної організації складається з

цілеспрямованої діяльності – праці людини, предмета, на який спрямовано
працю людини, засобів праці, якими людина діє. Тому звичайно економічний
елемент – це економічно однорідна первинна витрата, яку не можна
розкласти на складові.

Рис. 9.1. Групування витрат
Виділяють такі економічні елементи витрат:
•
Матеріальні витрати (витрати операційної діяльності сировини і
матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й
енергії, тари і тарних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин
тощо);
•
Витрати на оплату праці (витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати відповідно до системи оплати праці, прийнятої
на підприємстві, оплата відпусток, компенсаційні та інші витрати);
•
Відрахування на соціальні заходи (відрахування на пенсійне
забезпечення, соціальне страхування, на випадок безробіття, індивідуальне
страхування);
•
Амортизація (сума нарахованої амортизації основних засобів,
інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів);
•
Інші операційні витрати (вартість робіт і послуг сторонніх
організацій, сума податків і зборів, витрати від курсових різниць, знецінення
запасів, списання та уцінка активів, сума фінансових санкцій тощо).

Облік витрат за елементами здійснюють без винятку підприємства,
організації. Для цього у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено
окремий клас рахунків 8 «Витрати за елементами».
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про
витрати підприємства протягом звітного періоду і використовуються,
головним чином, статистичними органами для розрахунку макроекономічних
показників за системою національних рахунків (СНР), зокрема валового
внутрішнього продукту (ВВП).
Розрахунок макроекономічних показників за СНР ґрунтується на
системі балансів національної економіки, основною складовою якою є
таблиці «витрати – випуск» (міжгалузевий баланс). Вони демонструють, як
продукт, вироблений в галузях економіки, використовується для проміжного
і кінцевого споживання, нагромадження та експорту, відображають
структуру витрат товарів і послуг, основні компоненти ВВП за видами
економічної діяльності.
Групування витрат за елементами характеризує їх відношення до
створення продукту, але не відображає мети і призначення виробничих
витрат, їх доцільність, не повністю виявляє їх роль у технологічному процесі
виробництва.
Існує необхідність перегрупувати виробничі витрати, виділити серед
них основні – безпосередньо спрямовані на виробництво продукту , витрати
на обслуговування, управління, збут, реалізацію. Тому використовується
інший об'єкт обліку витрат – за статтями собівартості: групування витрат за
їх призначенням і роллю у процесі виробництва. Групування за статтями
собівартості – об'єкт аналітичного обліку.
Деталізація групування витрат за статтями собівартості залежить від
специфіки виробничого процесу та потреб управління. Відповідно до
регламентів національного положення (стандарту) 16 «Витрати»
підприємство самостійно обирає перелік калькуляційних статей. Для
правильного розуміння призначення витрат, їхньої економічної ролі у
виробництві теорія обліку й калькулювання досліджує характеристику різних
витрат за декількома іншими класифікаціями. Витрати класифікують за
такими ознаками.
1.
За економічним змістом: витрати засобів праці, предметів праці,
живої праці.
2.
Щодо
фаз
кругообігу
виробничих
фондів
(засобів):
постачальницько-заготівельні витрати, виробничі витрати на збут.
3.
Щодо технологічного процесу: основні – витрати безпосередньо
пов'язані з виготовленням продукту, які виникають в однократному процесі
виробництва; накладні – витрати на обслуговування та управління.
4.
За способом віднесення на собівартість: прямі – включаються до
собівартості безпосередньо, непрямі – включаються до собівартості шляхом
розподілу за певними критеріями.

5.
Щодо обсягу виробництва: постійні витрати не залежать на
певному проміжку часу від обсягу виробництва, змінні витрати змінюються
(пропорційно, прогресивно, регресивно) при зміні обсягу виробництва.
6.
За складом: одноелементні (прості), комплексні – містять
декілька економічних елементів витрат.
7.
За роллю у процесі виробництва (за сферою виникнення):
виробничі, невиробничі.
8.
За доцільністю: продуктивні, непродуктивні.
9.
За календарними періодами: поточні, майбутніх періодів,
минулих періодів.
10. За періодичністю виникнення: повсякденні, одноразові.
11. Щодо готового продукту: витрати в незавершене виробництво,
витрати на готовий продукт.
12. За охопленням плануванням: планові, не планові.
13. За охопленням нормуванням: нормовані, ненормовані.
14. За можливістю контролю в даному підрозділі й на даному рівні
управління: контрольовані, неконтрольовані.
Відомості, отримані при застосуванні класифікації витрат,
використовують для отримання необхідної інформації для потреб
управління.
Витрати краще контролювати при продуктивному (виробничому)
використанні ресурсів, тобто там, де відбуваються виробничий процес або
його обслуговування. У зв'язку з цим, на основі аналітичної деталізації й
групування витрат мають місце такі об'єкти обліку витрат на виробництво як
місця виникнення витрат, центри витрат та центри відповідальності.
Місця виникнення витрат – структурні підрозділи підприємства, за
якими організовується планування, нормування й облік витрат виробництва
для контролю й управління витрачанням ресурсів. У промисловості – це цех,
дільниця, бригада.
Центр витрат – первинні виробничі й обслуговуючі одиниці, що
відрізняються однорідністю функцій і виробничих операцій, рівнем
технічного оснащення й організацією праці, спрямуванням витрат.
Центри відповідальності – групування витрат за підрозділами й
відповідальними особами, що забезпечують контроль витрат, несуть
колективну й індивідуальну відповідальність і зацікавлені у зниженні
собівартості.
Групування витрат за місцями виникнення витрат, центрами витрат та
центрами відповідальності сприяє посиленню контролю за здійсненими
витратами, а також спрощенню розрахункових процедур з розподілу
накладних витрат.
Калькулювання – сукупність прийомів аналітичного обліку витрат на
виробництво й розрахунок процедур визначення собівартості продукту.
Калькування спрямовано на виявлення собівартості результату виробництва.
Об'єктами калькування виступають продукти праці – види продуктів,
напівфабрикатів, часткових продуктів (деталі, вузли) різного ступеня

готовності, робіт, послуг, за якими необхідна інформація про їхню
собівартість.
Отже, калькулювання – це групування, розмежування та розподіл
витрат між об'єктами калькуляції, обчислення їх фактичної собівартості з
метою контролю за результатами праці, прийняття управління рішень щодо
підвищення ефективності виробництва.
Калькування як процес включає такі етапи:
− групування витрат;
− розмежування витрат між об'єктами калькулювання;
− визначення собівартості продукції, робіт, послуг;
− відображення собівартості у калькуляції;
− контроль плану із собівартості щодо нормативу;
− аналіз собівартості за визначення результату.
Калькулювання як більш широке поняття включає калькуляційний
облік і калькуляцію.
Калькуляція – це спосіб розрахунку, визначена сукупність
розрахункових процедур собівартості продукту. Одночасно калькуляція і є
результатом калькулювання – визначеним і структурованим переліком
витрат, які стосуються продукту. Від структури калькуляції залежать порядок
калькуляційного обліку, система розрахунків і характеристика інформації,
яку отримують в її результаті. Виділяють декілька класифікацій видів
калькуляцій за різними ознаками. Можливі класифікації подано в таблиці 9.1.
Таблиця 9.1 - Класифікація видів калькуляції
Ознака
За призначенням і часом складання
За охопленням витрат або за місцем
здійснення
За характером виробництва
За властивостями калькуляційного об'єкта
За характером вихідних даних
За методом калькулювання

Види
Попередні (проектні, планові,
кошторисні), виконавчі (звітні,
нормативно-звітні)
Галузеві, повні, виробничі,
внутрішньогосподарські, змінних витрат,
технологічні
Масові (періодичні), індивідуальні,
проміжні
Загальні, параметричні
Технічні, планові, нормативні, фактичні
Позамовні, попередільні, попроцесні,
нормативні

Різні види калькуляцій складаються та використовуються залежно від
системи, що прийнята на підприємстві, наявності відомостей і потреб
керівництва.
Другою складовою процесу калькулювання є калькуляційний облік –
система аналітичного обліку витрат на виробництво в інтересах достовірного
й точного калькулювання. Основне завдання системи калькуляційного обліку
– повна локалізація прямих витрат за об'єктами калькулювання й облік
непрямих витрат, який забезпечує найбільш достовірний їх розподіл.

Поєднання системи калькуляційного обліку та калькуляції
здійснюється при застосуванні того чи іншого методу калькулювання –
сукупності способів аналітичного обліку витрат на виробництво й прийомів
обчислення собівартості калькуляційних об'єктів. Методи калькулювання
відрізняються методикою калькуляційного обліку (замовленням, переділами,
продуктами) та способами калькуляції.
Є багато класифікацій методів калькулювання. У вітчизняній літературі
та практиці найчастіше зустрічається простий, позамовний, попередільний,
нормативний методи, проте чіткої класифікації немає через труднощі
виділення класифікаційної ознаки, яка б задовольняла всі існуючі методи.
Простий метод використовується в однопродуктових виробництвах
(виробництво пари, електроенергії, видобування нафти, вугілля). На цих
виробництвах усі витрати відносять на цей продукт. Найчастіше це
відбувається в одному цеху. Собівартість одиниці продукції калькулюється
шляхом розподілення усіх витрат на кількість виробленої продукції.
У послідовних виробництвах ( коли один технологічний процес настає
за іншим) технологічний процес розподіляють на окремі частини – переділи
(процеси) і за кожним з них окремо обліковують витрати. Переділи частіше
збігаються з цехами.
У таких послідовних виробництвах використовують попередільний
метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. При цьому
витрати обліковують за кожним переділом (цехом), передають з переділу на
переділ, і на останньому калькулюють собівартість готової продукції.
У складних паралельних виробництвах, коли в ряді основних цехів
паралельно виготовляють окремі частини, вузли, а потім збирають у
збиральному цеху, використовується позамовний метод. При цьому методі
всі витрати збираються (групуються) за замовленнями, для виконання яких
вони здійснені. Собівартість одиниці виробу визначається шляхом розподілу
всіх витрат за замовленням а кількість виробів, випущених у рамках
замовлення.
Витрати можуть обліковуватися фактично або за нормативним
методом. Останній полягає в тому, що витрати обліковуватися за нормами, а
фактична собівартість визначається як алгебраїчна сума витрат за нормами,
відхилень від норм, а також зміни норм.
Крім того, прийнятою є концепція двох методів калькулювання, один з
яких позамовний, а інший називають по-різному: масовий, періодичний,
попроцесний, попередільний. Така концепція розглядається й застосовується
як у вітчизняному обліку, так і в зарубіжних країнах. У цій концепції
визначені методу калькулювання варіюють дві ознаки: час (період) і процес.
У першому методі розрахунок собівартості індивідуалізовано для
певного продукту або їх сукупності, об'єднаних одних замовлення
(процесом). У другому методі розраховуються усереднена собівартість
продукції, що отримана з виробництва за даний період часу. Останній метод
найбільш прийнятний для калькулювання безперервного виробництва
масової продукції, де необхідно періодично визначати собівартості.

Другою складовою методу калькулювання – конкретний перелік та
порядок розрахунків для отримання остаточних відомостей та складання
безпосередньо калькуляції як результату процесу калькулювання. Виділяють
такі способи калькулювання: прямого розрахунку, сумування витрат,
розподілу витрат, нормативний спосіб.

