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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ НА ЗБУТ 
 

Зміни під впливом глобальних процесів та діджиталізація економіки 
вимагають постійного удосконалення економічних відносин у тому числі і для 
бухгалтерського обліку. В умовах сьогодення, питання обліку витрат є 
надзвичайно важливим для всіх суб’єктів господарювання і для держави в 
цілому. Залишається не вирішеною проблема обліку витрат пов’язаних зі збутом 
продукції в частині дефініції поняття витрати на збут. Потребує уточнення 
склад та структура збутових витрат комерційних підприємств. 

Дослідженням обліку збутових витрат приділялося чимало уваги 
вітчизняними науковцями, зокрема: Ф.Ф. Бутинець [1], Т.М. Давидова [2],    
В.А. Дерій [3], С.В. Загуральська [4], Ю.В. Подмешальська [6] та інші. Однак, в 
економічній літературі немає однозначності в трактуванні сутності витрат на 
збут і методології  дослідження їх складу. Вченими не зосереджується увага на 
вивчені питання складу витрат на рекламу і маркетингові дослідження, які 
можуть виступати окремих об’єктом бухгалтерського обліку. 

Метою дослідження є узагальнення економічної сутності та складу витрат 
на збут. 

Витрати на збут – це витрати операційної діяльності, які не включаються 
до собівартості реалізованої продукції. Такі витрати належать до витрат 
звітного періоду у якому вони були понесені. 

Примірний перелік витрат на збут представлено в п.19 П(С)БО 16 
«Витрати» та Інструкції № 291 [5, 7]. Підприємство самостійно визначає склад 
збутових витрат. Головним критерієм їх визнання в бухгалтерському обліку – є 
те, що вони повинні бути пов’язані з реалізацією товарів, робіт, послуг. До 
складу витрат на збут належать: 

– витрати на упаковку готової продукції; 
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– оплата заробітної плати працівників відділу збуту на нарахування 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

– витрати на рекламу і маркетинг; 
– витрат на перепродажну підготовку товару; 
– витрати на утримання необоротних активів; 
– витрати на транспортування і страхування при транспортуванні; 
– витрати на гарантійний ремонт та обслуговування; 
– витрати на страхування товарів на складі; 
– витрати на внутрішнє транспортування товарів; 
– інші витрати, пов’язані зі збутом товарів [7]. 
Ю.В. Подмешальська пропонує витрати на збут виокремлювати за такими 

группами затрат: оплата праці та відрядження, витрати пов’язані з використанням 
оборотних та необоротних активів, транспортні витрати, маркетингові витрати, 
інші витрати [6]. 

В.А. Дерій пропонує у складі збутових витрат виокремити витрати на 
гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування основних засобів збутового 
призначення [3]. 

Аналізуючи основні положення Методичних рекомендацій з формування 
складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, встановлено, 
що до складу витрат на збут належать: 

– витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну 
підготовку товарів (продукції); 

– витрати на тару; 
– відрахування на соціальні заходи; 
– витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів та нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції); 
– витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів (продукції); 
– податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі; 
– витрати на проведення маркетингових заходів; 
– витрати на транспортування [8]. 
З точки зору бухгалтерського обліку, упаковка готової продукції (товару) – 

це тара. Відповідно вартість тари списується до складу збутових витрат. У 
випадку, коли готова продукція упаковується під час технологічного процесу, 
вартість тари буде включена до складу собівартості такої готової продукції. 

Заробітна плата продавців та розповсюджувачів товарів включається до 
складу витрат на збут. Окрім того до складу збутових витрат пропонуємо 
відносити: суму винагороди посередників (комісіонера, повіреного чи агента), 
які реалізують товарів за посередницькими договорами. 

Склад витрат на рекламу і маркетинг, які можемо віднести до витрат на 
збут представлено на рис. 1. 

До складу витрат на перепродажну підготовку товарів слід віднести 
затрати на перевірку відповідності продукції державним стандартам, 
заводським характеристикам, повній комплектації, на виявлення недоробок, 
неполадок на останній стадії передпродажної підготовки, на контрольні 
запуски, налаштування, регулюваня. До цієї статті витрат ми пропонуємо також 
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відносити комплекс операцій із підготовки товару до експлуатації та витрати, 
пов’язані з виявленням та усуненням недоліків, що виникли у процесі його 
транспортування та зберігання. 
 

 
 

Рисунок 1 Склад витрат на рекламу і маркетинг у структурі 
збутових витрат операційної діяльності підприємства* 

*Джерело: узагальнено і розроблено автором на основі [5] 
 
Підприємство для зменшення ризиків своєї господарської діяльності має 

право укладати договори на добровільне майнове страхування зі страховою 
компанією. До цієї статті витрат пропонуємо віднести страхування готової 
продукції (товарів), що знаходяться на складі, на випадок розкрадання, пожежі, 
стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб. 

Отже, необхідність дослідження витрат на збут є актуальним питанням в 
сучасних умовах господарювання. Під збутовими витратами слід розуміти 
витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). В 
бухгалтерському обліку такі витрати виникають в момент їх здійснення. 
Запропоновані статті затрат у складі витрат на збут дозволять покращити їх 
аналітичний облік на підприємстві. 

 

СКЛАД ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ ТА МАРКЕТИНГ 

Витрати на розробку та видання рекламних виробів (каталогів, проспектів, афіш,
рекламних листків 

Витрати на розробку та виготовлення етикеток, зразків фірмових пакетів;  

Витрати на рекламу в ЗМІ, витрати на зовнішню рекламу;  

Витрати на створення і придбання сайту;  

Витрати на придбання, виготовлення та демонстрацію рекламних роликів;  

Витрати на виготовлення стендів, рекламних щитів, тощо 

Витрати на проведення інших рекламних заходів, пов’язаних із діяльністю 
підприємства. 

Витрати на маркетингові послуги  

Витрати на розміщення продукції у місцях реалізації;   

Витрати на маркетингові дослідження та аналіз споживчого попиту;   

Витрати на послуги зі збору та поширення інформації про продукцію (товарів,
роботи, послуг);   
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ МАЛОЦІННИМИ 
ШВИДКОЗНОШУВАНИМИ ПРЕДМЕТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
У сучасних умовах становлення ринкової економіки України зростає 

потреба в удосконалені бухгалтерського обліку, особливо це стосується 
підприємств, які мають суспільний інтерес, великих і середніх суб’єктів 


