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ACCOUNTING FOR SALES COSTS

У статі розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансового обліку витрат на збут відповідно до чин�
ного законодавства, проведений аналіз витрат на збут відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та Методичних
рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Проведе�
но аналіз класифікації витрат на збут. Аналіз наведеного переліку витрат на збут свідчить, що перелік
відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та відповідно до Методичних рекомендацій відрізняється. Для орган�
ізації фінансового обліку витрат на збут пропонується обирати Методичні рекомендації в частині, яка не
суперечить П(С)БО 16 "Витрати". Однак для забезпечення інформативності облікової інформації, витра�
ти на збут пропонується упорядкувати. У зв'язку з чим, на законодавчому рівні пропонується визначити
класифікаційні групи витрат на збут, що зробить синтетичний та аналітичний облік витрат на збут більш
ефективним.

Запропонована класифікація витрат на збут відповідає переліку витрат відповідно до П(С)БО 16 "Вит�
рати" та означає, що класифікація витрат не порушує нормативні вимоги. При цьому статті витрат суб'єкт
господарювання може доповнювати відповідно до своїх потреб і умов діяльності. До переваг запропоно�
ваної класифікації витрат слід віднести такі: виділені п'ять груп витрат на збут за певними ознаками, що
спрощують фінансовий облік; маркетингові втрати виділені в окрему групу; кожна група має свої об'єкти
обліку; облік за групами посилює контроль за понесеними витратами на збут; інформація про витрати на
збут більш систематизована і дозволяє проводити аналіз використання витрат на збут відповідно до кож�
ної групи й в розрізі кожної групи; організація синтетичного та аналітичного обліку витрат на збут дозво�
ляє зробити облік більш раціональним та якіснішим; нема потреби вводити додаткові рахунки.

Для узагальнення інформації про витрати на збут та контролю їх рівня на підприємстві нами пропо�
нується форма відомості обліку витрат на збут. Корисність запропонованої відомості полягає у тому, що
відомість містить необхідну інформацію для управління витратами на збут, має необхідну інформацію
для контролю та аналізу витрат як у поточному періоді, так і за звітний період.

The article discusses the financial accounting of sales costs in accordance with the current legislation, and
analyzes the sales expenses according to P(C)BO 16 "Costs" and Methodological Recommendations on the
composition of expenses and the order of their planning in trade activities. For the organization of financial
accounting of expenses on sales, it is suggested to choose the Methodological recommendations in the part
that does not contradict P(C)BO 16 "Costs". However, in order to ensure that the accounting information is
informative, it is proposed to streamline sales costs. In connection with this, at the legislative level it is proposed
to determine the classification groups of sales costs, which will make the synthetic and analytical accounting of
the costs of sales more efficient.

The proposed classification of sales costs corresponds to the list of expenses in accordance with P(C)BO
16 "Costs" and means that the classification of costs does not violate regulatory requirements. But the
cost items of the entity can be supplemented in accordance with their needs and conditions of activity. The
advantages of the proposed classification of costs should include the following: allocated five groups of
sales costs on certain features that simplify financial accounting; marketing losses are allocated to a
separate group; Each group has its objects of accounting; accounting for groups increases control over
incurred expenses on sales; information on sales costs is more systematic and allows you to analyze the
use of sales costs according to each group and in the context of each group; the organization of synthetic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку підприємств в Україні,

оптимізація збутової діяльності є важливим резервом

посилення позицій виробника на продовольчому рин�

ку, необхідною умовою збільшення обсягів реалізації

та підвищення ефективності збуту.

Витрати на збут — це сукупність усіх витрат підприє�

мства, які не пов'язані з виробництвом, а пов'язані зі збу�

том продукції підприємством. Витрати на збут потребу�

ють своєчасного, повного та об'єктивного відображен�

ня в обліку. Господарські процеси неможливі без на�

лежного обліку витрат на збут, оскільки облікова інфор�

мація є визначальною для обгрунтування управлінських

рішень та моніторингу їх виконання. Однак підприєм�

ства не завжди приділяють належну увагу цій ділянці

обліку, що позначається на якості облікової інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання обліку витрат на збут розглядаються у нау�

кових статтях, обговорюються на наукових та практич�

них конференціях, висвітлюються в навчальній літературі.

Облік витрат на збут висвітлюють такі відомі вчені:

Ф.Ф. Бутинець, В.А. Дерій, Н.М. Ткаченко, А.П. Мака�

ренко, А.В. Шиманська, І.В. Мельничук, О.В. Пальчук,

Н.М. Нечай, А.О. Шиманська та інші. У наукових працях

розглядаються питання класифікації витрат на збут, про�

понуються різні підходи до визначення класифікаційних

ознак, груп, підходів, але слід зауважити, що єдиної дум�

ки з цього питання на сьогодні не існує. Більшість нау�

ковців дискутує з приводу поєднання діяльності зі збуту

та маркетингу або їх розподілу, виділення окремо вит�

рат на збут та маркетингових витрат. Це свідчить про

відсутність єдиних підходів до організації синтетичного,

аналітичного обліку витрат на збут, тому питання обліку

витрат на збут є актуальними та потребують вирішення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження актуальних аспектів об�

ліку витрат на збут з метою підвищення якості та інфор�

мативності обліку

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методологічні принципи формування в фінансово�

му обліку інформації про витрати підприємства та її роз�

криття у фінансовій звітності регламентує П(С)БО 16

"Витрати". П(С)БО 16 "Витрати" визначає, що витрати

на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збу�

том) продукції (товарів, робіт, послуг) та визначає склад

and analytical accounting of expenses on sales allows accounting to be more rational and better; there is
no need to enter additional accounts.

To summarize information on sales costs and control their level at the enterprise, we offer a form of accounting
for sales costs. The usefulness of the proposed information is that the note contains the necessary information
to manage the costs of sales, has the necessary information for monitoring and analysis of costs both in the
current period and in the reporting period.

Ключові слова: витрати на збут, фінансовий облік, контроль, класифікація витрат, фінансова звітність,

аналіз.

Key words: cost of sales, financial accounting, control, cost classification, financial reporting, analysis.

витрат на збут. Методичні рекомендації з формування

витрат та порядку їх планування в торговельній діяль�

ності, затверджені наказом Міністерства економіки Ук�

раїни 02.03.2010 № 226, визначають статті витрат на

збут з детальним поясненням кожної статті. Аналіз пе�

реліку витрат на збут відповідно до П(С)БО 16 "Витра�

ти" та Методичних рекомендацій наведено в таблиці 1.

Аналіз наведеного переліку витрат на збут свідчить,

що перелік відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та відпо�

відно до Методичних рекомендацій відрізняється. Для

організації фінансового обліку витрат на збут пропо�

нується обирати Методичні рекомендації в частині, яка

не суперечить П(С)БО 16 "Витрати". Однак для забез�

печення інформативності облікової інформації, витра�

ти на збут пропонується упорядкувати. У зв'язку з чим,

на законодавчому рівні необхідно визначити класифі�

каційні групи витрат на збут, що зробить синтетичний

та аналітичний облік витрат на збут більш ефективним.

З проведеного нами аналізу публікацій встановлено, що

авторами пропонується поділяти витрати на збут на катего�

рію "витрати на збут" та категорію "витрати на маркетинг",

шляхом введення двох субрахунків до рахунка 93 "Витрати

на збут". На нашу думку, це можливо зробити, але тільки

після детального аналізу приналежності операцій до мар�

кетингових та до операцій, пов'язаних із збутом. Наприк�

лад, заробітна плата робітників, зайнятих збутом, і заробі�

тна плата робітників, зайнятих маркетингом, повинна об�

ліковуватися на різних субрахунках. Таким чином, необхід�

но провести якісний, детальний аналіз розподілу витрат.

На нашу думку, суб'єкт господарювання має право са�

мостійно класифікувати витрати на збут, враховуючи особ�

ливості діяльності, галузі, вимоги нормативної бази та інші

фактори. У наукових публікаціях оговорюються ознаки, за

якими можна класифікувати витрати на збут в певні групи.

Наприклад, пропонується поділити витрати на групи:

— основні, додаткові, інші;

— витрати на збут, витрати на маркетинг та інші ва�

ріанти;

— основні, допоміжні; маркетингові витрати, вит�

рати на відрядження, інші.;

— витрати на складування продукції та зберігання

ТМЦ, витрати на пакування продукції, витрати на транс�

портування, витрати на управління збутової діяльності.

Класифікація витрат на групи значно спростить

організацію синтетичного та аналітичного обліку витрат

на збут, посилить контроль за понесеними витратами,

надасть змогу проводити аналіз витрат на збут протя�

гом звітного періоду, а не тільки після складання фінан�

сової звітності за звітний період.
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Пропонуємо об'єднати витрати на збут в групи, вра�

ховуючи перелік витрат відповідно до П(С)БО 16 "Вит�

рати" (табл. 2).

Запропонована класифікація витрат на збут відпов�

ідає переліку витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витра�

ти" та означає, що класифікація витрат не порушує нор�

мативні вимоги. При цьому статті витрат на збут суб'єкт

господарювання може доповнювати відповідно до своїх

потреб і умов діяльності.

До переваг запропонованої

класифікації витрат слід віднести

такі:

— виділені п'ять груп витрат на

збут за певними ознаками, що

спрощують фінансовий облік;

— маркетингові втрати виді�

лені в окрему групу;

— кожна група має свої об'єк�

ти обліку;

— облік за групами посилює

контроль за понесеними витрата�

ми на збут;

— інформація про витрати на

збут більш систематизована і доз�

воляє проводити аналіз використан�

ня витрат на збут відповідно до кож�

ної групи й в розрізі кожної групи;

— організація синтетичного та

аналітичного обліку витрат на збут

дозволяє зробити облік більш ра�

ціональним та якіснішим.

Аналітичний облік витрат на збут здійснюється за

кожною статтею витрат, що дозволяє оперативно ана�

лізувати понесені витрати на збут за напрямками, роз�

міром та своєчасно їх коригувати та приймати ефективні

управлінські рішення. Для узагальнення інформації про

витрати на збут та контролю їх рівня на підприємстві

нами пропонується форма відомості обліку витрат на

збут (табл. 3). Планування витрат на збут пропонується

П(С)БО 16 «Витрати» Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку 
їх планування в торговельній діяльності 

Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової 
продукції на складах готової продукції 

Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і 
передпродажну    підготовку товарів (продукції)  

Витрати на ремонт тари Витрати на тару                        
- Відрахування на соціальні заходи
 
- 

Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та нематеріальних активів, що 
забезпечують  збут товарів (продукції)         

Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим 
агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут 

Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів 
(продукції)   

 
- 

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові 
платежі    

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) Витрати на проведення маркетингових заходів             
Витрати на передпродажну підготовку товарів 
 

 
- 

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом
- 

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 
необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, 
робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, 
ремонт, опалення, освітлення, охорона) 

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів малоцінних швидкозношуваних предметів, 
що забезпечують збут товарів  (продукції)                

 
 
- 

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів та    нематеріальних активів, що забезпечують  збут 
товарів (продукції) 

Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової 
продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші 
послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) 
відповідно до умов договору (базису) поставки 

Витрати на транспортування 

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування -
Витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації 
готової продукції (товарів), що зберігається на складі 
підприємства 

- 

Витрати на транспортування готової продукції (товарів) між 
складами підрозділів (філій, представництв) підприємства 

 
- 
 

Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, 
послуг 

Інші витрати на збут

Таблиця 1. Склад витрат на збут

Групи витрат Витрати, що входять до групи 
Оплата праці та 
відрядження 

- оплата праці працівникам підрозділів суб’єкта господарювання, що 
забезпечують збут продукції, робіт, послуг; 
- нарахування на соціальні заходи; 
- забезпечення виплат відпусток; 
- витрати на відрядження робітників, зайнятих збутом; 
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам 

Витрати 
пов’язані з 
використанням 
оборотних та 
необоротних 
активів  

- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах 
готової продукції; 
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних 
активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (оперативна 
оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); 
- витрати на ремонт тари 

Транспортні 
витрати 

- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції 
(товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з 
транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) 
поставки; 
- витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами 
підрозділів (філій, представництв) підприємства. 

Маркетингові 
витрати 

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 
 - витрати на передпродажну підготовку товарів 

Інші витрати - витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової 
продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства; 
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 
- інші витрати, пов’язані із збутом продукції, товарів, робіт, послуг; 
- поштові послуг; 
- інші витрати 

Таблиця 2. Пропозиції щодо групування витрат на збут
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здійснювати на підставі витрат на збут попередніх пе�

ріодів з коригуванням відносно ринкової кон'юнктури.

Як приклад, наводяться перша запропонована група вит�

рат на збут, з виділенням окремих статей.

Корисність запропонованої відомості полягає у тому,

що відомість містить необхідну інформацію для управлін�

ня витратами на збут, має необхідну інформацію для кон�

тролю та аналізу витрат як у поточному періоді, так і за

звітний період. Витрати, які не мають запланованої вели�

чини доцільно порівнювати з такими ж витратами за дек�

ілька попередніх періодів. Відомість має наочну інформа�

цію про витрати на збут на будь�який період часу для прий�

няття управлінських рішень, аналізу. А також слід зазна�

чити, що в практичному аспекті, використання відомості

не потребує додаткової обробки необхідної інформації

для управлінського персоналу. Колонка 3 в запропоно�

ваній відомості обліку витрат на збут має контрольне зна�

чення: підсумок колонки має збігатися з даними Головної

книги, журналу 5, Звіту про фінансові результати, Приміток

до фінансової звітності.

Для посилення контролю за понесеними витратами

на збут облік витрат на збут доцільно організовувати та�

кож за центрами відповідальності, в такому разі виникає

необхідність в розробці додаткових регістрів обліку вит�

рат за центрами відповідальності та їх узагальнення для

визначення суми фактичних витрат на збут на дату фінан�

сової звітності в розрізі всього підприємства.

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти

фінансового обліку витрат на збут. Проведено аналіз пе�

реліку витрат на збут відповідно до П(С)БО 16 "Витрати"

та Методичних рекомендацій формування витрат та поряд�

ку їх планування в торговельній діяльності, затверджених

наказом Міністерства економіки України 02.03.2010 №

226. Запропоновано класифікаціюя витрат на збут з роз�

поділом на п'ять груп, що дозволяє більш раціонально та

ефективно організовувати облік витрат на збут суб'єкта�

ми господарювання різних форм власності. Запропоно�

вано відомість обліку витрат на збут та визначена

доцільність цієї форми відомості та її контрольне значен�

ня в порівнянні з регістрами бухгалтерського обліку та

формами фінансової звітності. На нашу думку, питання

обліку витрат на збут потребують додаткових досліджень

та вирішення проблемних питань й на законодавчому рівні.
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