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політики щодо управлінського обліку. Недостатнє 
нормативне регулювання встановлює додаткові пере-
шкоди для побудови якісних систем управління ді-
яльністю банку.
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Стаття присвячена питанням міждисциплінарних зв’язків бухгалтерського обліку на прикладі бухгалтерського обліку опе-
рацій за розрахунками з покупцями та замовниками. Розглянуто роль операцій за розрахунками з покупцями та замовниками 
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Постановка проблеми. Нормативно закріплене 
трактування бухгалтерського обліку, що передбачає 
процес виявлення, вимірювання та відображення в 
системі рахунків бухгалтерського обліку операцій за 
розрахунками з покупцями та замовниками звужує 
їх трактування до однієї з перших подій: відванта-
ження продукції або передоплата. Бухгалтерський 
облік – це інформаційна система підприємства, яка 
складається з окремих елементів, що виконують на-
лежні їм функції та взаємодіють між собою. Наяв-

на ситуація розмежовує проблеми, пов’язані з відо-
браженням операцій з покупцями та замовниками, 
зокрема дискусійні питання договірного процесу, 
управління дебіторською заборгованістю (створення 
резервів, факторинг, вибір форми розрахунків), пи-
тання ціноутворення, що включають в себе розподіл 
витрат на транспортування, страхування, оплату ко-
місійної винагороди банку, здійснення оцінки та ре-
єстрацію в окремих випадках між покупцем та про-
давцем. В умовах зниження трансакційних витрат 
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нівелювання відстані між учасниками угоди купівлі-
продажу вимагає врахування специфіки податкового 
та господарського законодавства країн-контрагентів, 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня бухгалтерського обліку операцій за розрахунками 
з покупцями та замовниками знайшли своє відобра-
ження відповідно до складових об’єктів обліку: ви-
трати (транспортування, вантажно-розвантажуваль-
ні роботи, страхування, договірний процес), форми 
розрахунків (безготівкові розрахунки, акредитив, 
вексель тощо), дохід від реалізації, визначення со-
бівартості, дебіторська заборгованість. Особливу ува-
гу слід звернути на дослідження таких авторів, як 
Ф.Ф. Бутинець [1], О.О. Волинець [2], В.А. Дерій [3], 
І.В. Жиглей [4], О.І. Кащенко [5], Н.В. Костяник 
[6], О.М. Кияшко [7], Д.Л. Кузьмін [8], О.А. Лагов-
ська [9], С.Ф. Легенчук [10], В.В. Муравський [11],  
І.В. Мельничук [12], Н.В. Новицька [13],  
В.М. Пархоменко [14], П.Л. Сук [15], О.В. Фоміна [16],  
Ю.В. Чибісов [17], В.М. Шаповал [18], С.Р. Яцишин 
[19]. Специфіка розглянутих досліджень, зокрема 
дисертаційне дослідження на здобуття наукового 
ступеня кандидата або доктора економічних наук, 
передбачає уточнення базових понять та наведення 
пропозицій, направлених на удосконалення класи-
фікації, елементів методу бухгалтерського обліку, 
врахування специфіки нормативного регулювання та 
запозичення зарубіжного досвіду, пошук міждисци-
плінарних зв’язків тощо.

Постановка завдання. Уточнення місця бухгал-
терського обліку серед інших наук з метою визначен-
ня актуальних напрямків удосконалення бухгалтер-
ського обліку операцій за розрахунками з покупцями 
та замовниками, що дозволить підвищити оператив-
ність, достовірність даних бухгалтерського обліку 
для прийняття управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
залежно від типу ринкової системи, політичного 
устрою, рушієм економіки залишаються етапи кру-
гобороту капіталу: придбання – виробництво – ре-
алізація. Зміна етапів відбувається завдяки обміну, 
тобто завдяки розрахункам з покупцями та замовни-
ками. В сучасних умовах обмін між підприємствами 
виходить за межі окремих міст, регіонів, країн, що 
вимагає відповідного регулювання з боку держави та 
міжнародних організацій. 

На етапі бухгалтерського обліку операції за роз-
рахунками з покупцями та замовниками відбуваєть-
ся формування основної частини доходів та грошових 
надходжень підприємства. За допомогою розрахунків 
реалізується цінова, кредитна, тактична та стратегіч-
на політика підприємства на ринку. Альтернативний 
вибір між купівлею факторів виробництва та відстро-
ченням оплати за реалізацію продукції виступають 
ключовими управлінськими рішеннями керівництва.

Результати операцій за розрахунками з покупця-
ми та замовниками (дохід від реалізації, прибуток, 
дебіторська заборгованість) виступають базою для 
розрахунку основних фінансових показників фінан-
сового стану підприємства. 

Відповідно, дані бухгалтерського обліку в частині 
операцій за розрахунками з покупцями та замовни-
ками свідчать про минуле (прибуток чи збиток), ха-
рактеризують сучасне (обсяги дебіторської чи креди-
торської заборгованості та нереалізованої продукції) 
та виступають основою для планування подальшої 
діяльності підприємства в ринкових умовах.

Незважаючи на суттєві часові рамки становлен-
ня економічної системи України, складно дати одно-
значну відповідь про ефективність управління опера-
ціями за розрахунками з покупцями та замовниками 
на вітчизняних підприємствах.

За період формування ринкових відносин у ві-
тчизняній текстильній промисловості відбувся зна-
чний спад виробництва. Причинами цього стали: 
розбалансування ринків сировини і збуту продукції, 
попиту через зниження рівня життя населення та за-
повнення ринку імпортним текстилем і, як наслідок, 
зменшення виробничого потенціалу текстильної га-
лузі [11, с. 1].

Актуальні питання бухгалтерського обліку опера-
цій за розрахунками з покупцями та замовниками 
визначені мірою усвідомлення в теорії та практиці 
відповідних міждисциплінарних зв’язків. На рис. 1 
наведено міждисциплінарні зв’язки з бухгалтер-
ським обліком та окремі об’єкти бухгалтерського об-
ліку на прикладі бухгалтерського обліку операцій за 
розрахунками з покупцями та замовниками.

За даними рис. 1 «Міждисциплінарні зв’язки бух-
галтерського обліку операцій за розрахунками з по-
купцями та замовниками» свідчать про опосередкова-
ний суб’єктивний та об’єктивний вплив. Суб’єктивний 
вплив на об’єкти бухгалтерського обліку має місце 

відповідно до складових договору купів-
лі-продажу на етапі договірного процесу, 
зокрема вміння вести переговори, осо-
бливостей культурних традицій покуп-
ця і продавця тощо. Об’єктивним зали-
шається вплив обмежень нормативного 
регулювання правомірності здійснення 
операцій, вибору форми розрахунку та 
світової практики розподілу витрат, 
пов’язаних з транспортуванням та збері-
ганням об’єкту продажу, вантажно-роз-
вантажувальними роботами, якщо такі 
мають місце, розподіл ризиків тощо. 

Наслідком виступає збільшення або 
зменшення витрат, собівартості продук-
ції та доходу від реалізації, поява де-
біторської або кредиторської заборгова-
ності тощо.

Міждисциплінарні зв’язки виступа-
ють передумовою розширення об’єктів 
обліку та уточнення категоріально- 
понятійного апарату бухгалтерського об-
ліку, запозичення методів досліджень. У 
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Рис. 1. Міждисциплінарні зв’язки бухгалтерського обліку 
операцій за розрахунками з покупцями та замовниками
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випадку бухгалтерського обліку операцій з покупця-
ми та замовниками слід навести приклади норматив-
но встановлених «витрати на післяпродажне обслуго-
вування», в залежності від об’єкту продажу має місце 
визнання витрат на ремонт, відшкодування завданої 
шкоди кінцевому споживачу, а отже, їх розподіл 
між підприємством-виробником, підприємством-сер-
вісним центром та підприємством-продавцем, що ви-
магає створення відповідних резервів. Не менш ак-
туальним виступає взаємозв’язок досягнень у сфері 
менеджменту та маркетингу, які диктують нові ме-
тоди ціноутворення1, що у підсумку впливає на бух-
галтерський облік собівартості, адміністративних ви-
трат та витрат на збут. Міждисциплінарні зв’язки 
бухгалтерського обліку та інформатики визначають 
кілька рівнів, направлених на мінімізацію витрат, 
пов’язаних з веденням бухгалтерського обліку в ці-
лому та автоматизацію окремих етапів операцій за 
розрахунками з покупцями та замовниками зокрема. 
Впровадження новітніх технологій виступає переду-
мовою належних інвестицій, виділення окремих ста-
тей калькуляції продукції.

Становлення економіки як науки про ведення гос-
подарства відбувалось до нашої ери в період Древньої 
Греції, однак перші спроби ведення бухгалтерського об-
ліку датовані періодом первіснообщинного ладу. Відпо-
відно, бухгалтерський облік виступає економічною пе-
редумовою для розвитку інших дисциплін в питаннях 
визнання (реєстрації) та збереження майна господарюю-
чих суб’єктів, виступає інформаційною базою для здій-
снення тих чи інших розрахунків, які характеризують 
діяльність підприємства. Взаємозалежність розвитку 
економіки, права та бухгалтерського обліку водночас 
стимулює та обмежує розвиток кожного з напрямків.

В епоху становлення економічних теорій 
об’єктивним виступало розмежування різних наук, 
наукових шкіл, а отже, належність науковця до тієї 
чи іншої наукової школи, які наводили визначення 
категорій з урахування постулатів школи. 

Нагромадження знань, яке відбувається у геоме-
тричній прогресії, в добу інформаційної економіки 
поєднує в собі виокремлення нових наук і дисциплін: 
відмінні в об’єкті дослідження, однак оперують то-
тожними методами дослідження; розглядають один і 
той же об’єкт, але використовують відмінні методи 
дослідження. Міждисциплінарні зв’язки направлені 
на використання здобутків однієї науки для розвитку 
іншої. Проте отриманий результат втрачає цінність, 
одночасно із втратою домінантності специфіки тієї на-
уки, відносно якої було здійснено пошук міждисци-
плінарних зв’язків, коли має місце підміна понять. 

За цих умов використання раніше введених по-
нять «реалізація», що в перекладі з латинської – вті-
лення, та введення з метою попередження завищен-
ня показників прибутку в бухгалтерському обліку 
німецькими бухгалтерами в період економічної кри-
зи недоцільно поширювати поняття «собівартість» в 
бухгалтерському обліку. Запозичене поняття «збут», 
яке включає в себе обсяг продукції, яка вироблена, 
але не продана кінцевому споживачу, право власнос-
ті на яку вже перейшло від виробника до системи 
ринкових посередників, дозволяє об’єктивно оцінити 
ємність ринку та спрогнозувати подальші обсяги ви-
робництва, які підприємство зможе продати без сут-
тєвих товарних залишків, недоцільно поширюватись 
на бухгалтерське поняття «витрати на збут». Резуль-
татом обох розглянутих випадків виступає викрив-

лення даних бухгалтерського обліку в частині визна-
ння та розподілу витрат, що знижує об’єктивність 
даних бухгалтерського обліку для прийняття управ-
лінських рішень та реальності макроекономічних по-
казників в цілому. У підсумку реалією вітчизняних 
підприємств виступає статистика штрафних санкцій 
з боку податкових органів за неправомірне «зави-
щення витрат до оподаткування» та «заниження до-
ходів», зростання тіньової економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, над-
мірне використання міждисциплінарних зв’язків, з 
помилковим ототожненням та підміною понять, веде 
до зниження достовірності даних бухгалтерського об-
ліку, отримання штрафних санкцій з боку податко-
вих органів, виключає можливість прийняття ефек-
тивних управлінських рішень та зростання тіньової 
економіки.
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА

В статті досліджено економічну сутність та особливості процесу калькулювання собівартості продукції садівництва, а також 
визначено його роль в системі управління сільськогосподарськими підприємствами. Запропоновано номенклатуру статей каль-
кулювання, які враховують організаційно-технологічні особливості садівничої галузі. Встановлено, що калькуляційні розрахунки 
для визначення собівартості плодів і ягід оформлюються спеціально розробленими для цього первинними документами – каль-
куляцією або калькуляційним листом.

Ключові слова: калькуляція, калькуляційна одиниця, калькуляційний період, методи калькулювання, номенклатура статей 
калькулювання, об’єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання.

Смольская Е.Ю. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА
В статье исследована экономическая сущность и особенности процесса калькулирования себестоимости продукции садо-

водства, а также определена его роль в системе управления сельскохозяйственными предприятиями. Предложена номенклату-
ра статей калькуляции, учитывающих специфические особенности садоводческой отрасли. Установлено, что калькуляционные 
расчеты для определения себестоимости плодов и ягод оформляются специально разработанными для этого первичными до-
кументами – калькуляцией или калькуляционным листом.

Ключевые слова: калькуляция, калькуляционная единица, калькуляционный период, методы калькулирования, номенкла-
тура статей калькуляции, объекты учета затрат, объекты калькулирования.

Smolska O.U. CALCULATION OF THE HORTICULTURAL INDUSTRY PRODUCTS COST
In this article has been researched the economic substance and the peculiarities of the calculation of unit cost horticultural industry`s  

products and has been defined its role in the management system of agricultural enterprises. Moreover, it has been suggested 
nomenclature of calculation items, which take into account the specific features of the horticultural industry. It has been established 
that calculations of determining the cost of fruits and berries should be recorded in specifically designed documents – calculations or 
calculation sheets.

Keywords: calculation, calculation unit, calculation period, methods of calculation, nomenclature of calculation items, cost accounting 
objects, objects of calculation.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її 
зв’язок з науковими та практичними завданнями. 
Здійснення господарської діяльності в умовах ринко-
вої економіки вимагає від сільськогосподарських під-
приємств раціонального та ефективного використан-
ня матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 
Калькулювання собівартості продукції має важливе 
значення для облікового процесу, адже воно висту-
пає завершальним етапом обліку витрат на виробни-
цтво та виходу продукції. Інформація, отримана в 
процесі калькулювання, є підґрунтям для встанов-
лення норм та нормативів витрат, пошуку резервів 
їх зниження, визначення рентабельності, прибутку 
підприємства та забезпечує економічне зростання 
кожної галузі, в тому числі і садівничої. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатко-
вано вирішення проблеми. Питання удосконалення 
методики калькулювання собівартості сільськогос-
подарської продукції знайшли своє відображення 
в працях таких вчених-економістів, як О.В. Богда-
нюк, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова [4], Г.Г. Кірейцев,  

В.Г. Лінник [5], В.Ф. Палій [6], Л.К. Сук [7],  
П.Л. Сук [8], М.Г. Чумаченко [9] та інших. Звичай-
но, їх вклад у вирішення даної проблеми є досить ва-
гомим, проте в їх дослідженнях розглядалися теоре-
тичні і практичні аспекти для сільськогосподарських 
підприємств, без урахування специфіки галузі садів-
ництва, особливо в сучасний період її інтенсифікації. 
Тому постає потреба в розробленні уніфікованого під-
ходу щодо систематизації технологічних, організацій-
них особливостей плодово-ягідного виробництва, об-
ґрунтування статей та об’єктів калькулювання тощо. 

Метою даної роботи є дослідження обліку витрат 
та калькулювання собівартості продукції садівни-
цтва в управлінському обліку шляхом розгляду сут-
ності даного процесу та методів його здійснення.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів. Незважаючи на те, що в науковій літературі існує 
безліч методів, методик та прийомів калькулювання, 
науковці не знайшли єдності щодо визначення тер-
міну «калькуляція. Калькуляція (з лат. Calculatio) 


