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Актуальність теми

Процес збуту продукції займає особли-
ве місце в діяльності кожного підприєм-
ства, промислового зокрема. Витрати на
збут продукції потребують постійного
планування, своєчасного обліку, контро-

лю,  а також аналізу, а цей процес може
бути реалізованим лише у випадку чіткої
класифікації та розмежування їх елемен-
тів. В іншому випадку певна їх частина
може бути непродуктивною і негативно
впливатиме на фінансовий результат
діяльності підприємства.

УДК 657.471.1:658.8
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Анотація. Стаття присвячена з’ясуванню сучасних підходів до класифікації витрат
на збут промислового підприємства, розглянуто їх сутність та місце в системі бухгал-
терського обліку. Дано критичний аналіз основних проблем та перспектив. Зокрема,
запропоновано використовувати розгорнуту класифікацію витрат на збут промислово-
го підприємства, що включає основні витрати на збут, додаткові витрати на збут, а
також витрати на маркетинг; синтетичний рахунок 93 «Витрати на збут» авторка
пропонує доповнити субрахунками відповідно до статей витрат пункту 19 П(С)БО 16
«Витрати»; а також замінити елемент даного пункту «витрати на рекламу, дослід-
ження ринку (маркетинг)» на «витрати на маркетинг» з метою уникнення плутанини
під час розмежування витрат на збут та витрат на маркетинг. Коротко визначено
мету, джерела та напрямки класифікації витрат на збут промислового підприємства.

Ключові слова. витрати промислового підприємства, збут, класифікація витрат,
витрати на збут, витрати на маркетинг.

Аннотация. Статья посвящена выяснению современных подходов к классификации
затрат на сбыт промышленного предприятия, рассмотрены их сущность затрат и
место в системе бухгалтерского учета. Дано критический анализ основных проблем и
перспектив. В частности, предложено использовать развернутую классификацию рас-
ходов на сбыт промышленного предприятия, включает основные расходы на сбыт, допол-
нительные расходы на сбыт, а также расходы на маркетинг; синтетический счет 93
«Расходы на сбыт» автор предлагает дополнить субсчетами согласно статьям расходов
пункта 19 П(С)БУ 16 «Расходы»; а также заменить элемент данного пункта «расходы
на рекламу, исследование рынка (маркетинг)» на «расходы на маркетинг» во избежание
путаницы при разграничении расходов на сбыт и расходов на маркетинг. Коротко опре-
делены цели, источники и направления классификации затрат на сбыт промышленного
предприятия.

Ключевые слова: расходы промышленного предприятия, сбыт, классификация затрат,
расходы на сбыт, расходы на маркетинг.
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Мета  статті: дослідження теоретико-
методологічних аспектів класифікації
витрат на збут та розробка практичних
рекомендацій щодо їх удосконалення.

Огляд літературних джерел

Проблеми класифікації та структури-
зації витрат на збут є предметом дискусії
науковців. Велика кількість наукових
публікацій та досліджень присвячені
саме цій тематиці. Значний внесок у роз-
виток теорії і методології класифікації
витрат на збут зробили українські та
зарубіжні вчені: Т. В. Артеменко, К. В.
Безверхий, Д. Ю. Богатова, Н. В. Гав-
ришко, Р. А. Горячева, Н. М. Гудзенко, О.
В. Іваненко, А. Ю. Козаченко, О. Є.
Колісниченко, М. В. Кужельний, В. Г.
Лінник, В. П. Лукіна, Р. А. Лобанова, Ю.
В. Огерчук, О. Б. Островська, О. А. Шев-
чук.

Віддаючи належне науковим напрацю-
ванням вчених, слід відзначити, що
окремі питання класифікації витрат на
збут носять переважно теоретичний
характер і потребують подальшого
наукового дослідження та уточнення.
Зокрема, не знайшли відображення про-
блеми класифікації витрат на збут саме
промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу

В ринкових умовах господарювання
головним завданням підприємства є
формування конкурентоспроможної
організаційної структури як елементу
системи управління збутовою діяльніс-
тю, що змогла б забезпечити ефектив-
ність збутової діяльності. 

Відмітимо, що класифікація витрат на
збут має займати одне з важливих місць у
бухгалтерському обліку та забезпечувати
підприємство не лише даними про
витрати на збут (реалізацію) продукції

(товарів, робіт, послуг), а й дає можли-
вість проводити аналіз даної інформації,
планувати об'єми реалізації, встановлю-
вати оптимальний рівень цін, кон'юнкту-
ру окремих ринків збуту, очікуваний при-
буток від збуту та інші. 

Загальні  правила формування  в  бух-
галтерському  обліку  інформації  про
витрати підприємства  та  її  розкриття  у
фінансовій звітності встановлені
П(С)БО 16 «Витрати» [6].

Згідно з даним стандартом, витрати –
або зменшення активів, або збільшення
зобов’язань, що призводить до зменшен-
ня власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення капіталу внаслідок
його вилучення або розподілу власника-
ми), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.

Питання класифікації витрат також
регламентуються ст. 138 Податкового
кодексу України [5].

Як вважає Гудзенко Н.М., витрати
визнаються в обліку, коли існує ймовір-
ність зменшення майбутніх економічних
вигод, пов'язаних із зменшенням активів
або зі збільшенням зобов'язань, що може
бути достовірно визначено [4, с. 164].

На нашу думку, витрати на збут –
витрати, пов’язані з реалізацією (збутом)
продукції (товарів, робіт, послуг).
Оскільки, такі витрати призводять до
зменшення активів (шляхом забезпечен-
ня управління збутом, складування про-
дукції, затарювання та її транспортуван-
ня тощо). Ці витрати не формують собі-
вартості виробленої і реалізованої про-
дукції, а покриваються за рахунок вало-
вого прибутку підприємства або збільшу-
ють валовий збиток.

Класифікувати витрати на збут можна
по-різному: наприклад, за їх функціо-
нальними підвидами, за статтями витрат
чи за способом віднесення на об’єкт
калькулювання. Зокрема, Н. В. Гавриш-
ко пропонує здійснювати класифікацію
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витрат на збут за наступними статтями
витрат [2, с. 7]: 

а) витрати на складування продукції та
зберігання товарно-матеріальних запасів;

б) витрати на пакування продукції;
в) витрати на транспортування;
г) витрати на управління збутовою

діяльністю.
Проте, ми вважаємо, що така класифі-

кація не може бути універсальною для
будь-якого промислового підприємства,
є досить звуженою та не може враховува-
ти усі його особливості.

У пункті 19 П(С)БО 16 «Витрати»
подано склад витрат на збут, включаючи
витрати, пов’язані з реалізацією товарів,
виконанням робіт, наданням послуг, а
саме:
1) витрати пакувальних матеріалів для

затарювання товарів на складах гото-
вої продукції;

2) витрати на ремонт тари;
3) оплата праці та комісійні винагороди

продавцям, торговим агентам та пра-
цівникам підрозділів, що забезпечу-
ють збут;

4) витрати на рекламу та дослідження
ринку (маркетинг);

5) на передпродажну підготовку товарів;
6) витрати на відрядження працівників,

зайнятих збутом;
7) витрати на утримання основних засо-

бів, інших необоротних матеріальних
активів, пов’язаних зі збутом товарів,
виконанням робіт, наданням послуг
(оперативна оренда, страхування,
амортизація, ремонт, опалення, освіт-
лення, охорона);

8) витрати на транспортування, перевал-
ку і страхування товарів, транспор-
тно-експедиційні та інші послуги,
пов’язані з транспортуванням продук-
ції (товарів) відповідно до умов дого-
вору (базису) поставки;

9) витрат на гарантійний ремонт і гаран-
тійне обслуговування;

10) витрати  на  страхування призначеної
для подальшої реалізації  готової   про-
дукції   (товарів),   що   зберігається   на
складі підприємства;

11) витрати на транспортування готової
продукції (товарів) між складами під-
розділів підприємства;

12) інші витрати, пов’язані зі збутом
товарів, виконанням робіт, наданням
послуг.

Вважаємо, що підприємству варто
сформувати і відповідну кількість субра-
хунків до синтетичного рахунку 93
«Витрати на збут».

Проте, пункт 19 П(С)БО 16 «Витрати»
не містить чіткого розмежування витрат
на збут та витрат на маркетинг. Він
визначає збутові витрати як «витрати,
пов’язані з реалізацією (збутом) продук-
ції, в той час, коли визначення «витрат на
маркетинг» взагалі відсутнє [6]. 

Витрати на маркетинг подаються лише
частково як елемент витрат на збут, а
саме витрати на рекламу, дослідження
ринку (маркетинг). Вважаємо, що
доцільно було б замінити цей елемент на
«витрати на маркетинг», який включав
би в себе витрати на маркетингові дослід-
ження, витрати на розроблення та впро-
вадження, витрати на формування попи-
ту та стимулювання збуту, інші витрати
на маркетинг.

Відсутність окремого елемента «витра-
ти на маркетинг» у складі витрат на збут
не надає можливості оцінити ефектив-
ність маркетингу, як напрямку діяльності
підприємства; вплив витрат на марке-
тинг на обсяг реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг), на кінцевий фінансо-
вий результат.

Пропонуємо наступну класифікацію
витрат на збут промислового підприєм-
ства, що включає чисті витрати на збут,
додаткові витрати на збут, а також витра-
ти на маркетинг (таблиця 1).
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Таблиця 1
Структура витрат на збут
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Висновки

Облік витрат на збут на сьогоднішній
день вимагає нових підходів до вибору
ознак їх класифікації, які дозволяють
організувати систему управління витра-
тами.

Збутова політика промислового під-
приємства не є єдиною на весь період
його функціонування і її ефективність
може змінюватися. Тому керівництво
промислового підприємства повинне
проводити систематичний і регулярний
аналіз збутової політики з погляду
витрат, зокрема витрат на збут, за резуль-
татами якого можуть бути вироблені
рішення в частині організаційних пере-
творень в збутовій політиці в цілому.

Розробка економічно обґрунтованої
класифікації витрат на збут є важливою
передумовою забезпечення фінансової
стабільності, конкурентоспроможності
та економічного розвитку суб’єкта гос-
подарювання, допомагає визначити
об’єкти витрат, організувати за єдиною
методологією планування, облік, аналіз
та поточний контроль, а отже – створити
належний механізм управління витрата-
ми.

Таким чином, на основі вивчення різ-
них підходів до класифікації витрат на
збут та їх місця в системі витрат промис-
лового підприємства нами було проведе-
но дослідження, результатом якого є вне-
сення змін та доповнень у наступних роз-
різах:
� враховуючи точку зору Міністерства

фінансів України, синтетичний раху-
нок 93 «Витрати на збут» доцільно
доповнити субрахунками відповідно
до статей витрат пункту 19 П(С)БО 16
«Витрати»; це сприятиме проведенню
ефективному аналізу аналітичної
інформацію стосовно витрат на збут;

� доцільно замінити елемент пункту 19
П(С)БО 16 «Витрати» «витрати на

рекламу, дослідження ринку (марке-
тинг)» на «витрати на маркетинг» з
метою уникнення плутанини під час
розмежування витрат на збут та витрат
на маркетинг; це надасть можливість
оцінити ефективність та вплив витрат
на маркетинг на обсяг реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг), на кін-
цевий фінансовий результат;

� запропоновано використовувати роз-
горнуту класифікацію витрат на збут
промислового підприємства, що
включає основні витрати на збут,
додаткові витрати на збут, а також
витрати на маркетинг.
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