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Розглянуто управлінський облік як інструмент управління господарською 

діяльністю. Обґрунтовано можливість визначення логістичних витрат у системі сучасного 

обліку, показана потреба в його удосконаленні для прийняття коректних управлінських 

рішень, як передумови ефективної діяльності підприємства. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими чи практичними завданнями. В сучасних 

умовах трансформаційної економіки виникає невідкладна потреба вста-

новлення чіткого взаємозв’язку між обраною підприємством стратегією 

конкурентної боротьби та існуючою на підприємстві системою обліку 

логістичних витрат. За оцінками зарубіжних вчених, стратегічна роль у 

сучасному бізнесі належить логістиці. Вчені, трактують логістику як 

науку про оптимальне управління матеріальними, інформаційними, фі-

нансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергіч-

ними зв’язками [4]. Тому, чітко організований та ефективно здійснюва-

ний процес управлінського обліку логістичних витрат стає методологіч-

ним інструментарієм, який за своєю сутністю передбачає отримання 

синергічного ефекту в довгостроковому періоді всією діяльністю підпри-

ємства та охоплює всі сторони процесів.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення 

проблеми. Дослідженню проблем управлінського обліку, логістичних 

витрат, присвячена значна кількість праць відомих зарубіжних і вітчизня-

них учених-економістів. Зокрема, загальні питання  логістичних систем 

вивчали вітчизняні вчені Є. В. Крикавський, М. А. Окландер, Ю. В. По-

номарьова, О. П. Хромов, Н. І. Чухрай, а також зарубіжні Б. А. Анікін,            

П. Друкер, Л. Б. Міротін, Д. Ламберт, Дж. С. Джонсон, Д. Л. Вордлоу та 

ін. Питанням  обліку логістичних витрат та їх місця в управлінському 

обліку присвячені праці Ф. Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Л. В. Нападовської, 

А. Гаджинского, М. С. Пушкаря, Ю.С. Цал-Цалка, М.Данилюка, А. Тури-

ла. Разом з тим, проблеми управлінського обліку логістичних витрат та 

формування інформації для прийняття рішень практично не висвітлюва-

лися.  

За оцінками спеціалістів,  в економічно розвинених країнах фірми 

та компанії 90% робочого часу та ресурсів, у галузі бухгалтерського 

обліку витрат, витрачають на постановку та ведення управлінського 

обліку витрат [5, с. 8]. Метою управлінського обліку є мінімізація витрат 

на виробництво продукції та отримання максимально можливого рівня 

рентабельності чи норми прибутку на основі планування стану об’єктів 

обліку за нормами, відстеження відхилень від норм і зміни норм 

витрачання ресурсів. П. Друкер, зазначає: щоб успішно діяти на су-

часному глобальному ринку, який характеризується безперервним 

посиленням конкурентної боротьби, компанії потрібно, по-перше, знати  
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свої витрати на всьому економічному ланцюжку та, по-друге, разом з 

іншими учасниками економічного ланцюжка регулювати ці витрати й 

прагнути оптимізації кінцевого результату. Тому бізнес дедалі частіше 

переходить від обчислення витрат тільки власної внутрішньої діяльності 

до калькуляції всього економічного процесу, в якому навіть дуже велика 

компанія являє собою лише одну ланку [2]. 

Отже, незалежно від специфіки діяльності, розміру, система 

управління підприємства повинна формуватись із врахуванням його 

логістичної політики, можливостей забезпечення мінімальної величини 

логістичних витрат [10]. Її метою є збалансування рівня сервісу і 

величини логістичних витрат для підвищення конкурентоспроможності 

підприємства.  

Вчені по-різному трактують поняття «логістичні витрати»: 

1) логістичні витрати – це витрати пов’язані з придбанням, збері-

ганням, рухом та розподілом товарів, [7] тобто витрати на виконання 

логістичних операцій;  

2) логістичними витратами це витрати, пов’язані з рухом та збері-

ганням товарно-матеріальних цінностей від первинного джерела до 

кінцевого споживача,  [8] або вважають всі витрати пов’язані з логістич-

ними операціями»; 

3) логістичні витрати підприємств – це від’ємні потоки фінансових 

або інших ресурсів, які виникають під час постачання підприємства 

ресурсами, виробництва і збуту готової продукції, зумовлюють форму-

вання і використання активів підприємства та характер фінансових 

результатів його діяльності [10];  

4) логістичні витрати, як і інші витрати підприємства, згідно з п. 11 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» встановлю-

ються підприємством, виходячи з особливостей його виробничо-

господарської діяльності, технології, територіального розміщення тощо. 

При цьому, перелік і склад статей логістичних витрат не наводиться.  

Ідея класифікації витрат залежно від цільової спрямованості 

інформації про них належить К. Друрі [1, с. 32–33], який спочатку 

виділив три групи цілей для обліку витрат, а потім здійснив відповідне 

групування витрат:  

1) для оцінки запасів готової продукції і визначення фінансових 

результатів: вичерпані і невичерпані витрати; виробничі і невиробничі  
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витрати; витрати на продукцію і витрати періоду; витрати за елементами; 

прямі і непрямі витрати;  

2) для прийняття управлінських рішень: змінні та постійні витрати; 

релевантні та нерелевантні витрати; інкрементні і маргінальні витрати; 

беззворотні і уявні витрати;  

3) для контролю і регулювання: регульовані та нерегульовані 

витрати, змінні та постійні витрати.  

Вважаємо, що розробка ефективної моделі класифікації витрат 

підприємств в рамках управлінського обліку повинна здійснюватися у 

три етапи:  

- визначення головних напрямів використання інформації про 

витрати;  

- встановлення основних класифікаційних ознак витрат;  

- розподіл витрат на види на підставі вивчення причинно-

наслідкових взаємозв’язків між ними.  

Проведені дослідження свідчать, що в теорії та практиці управ-

лінського обліку існують різні підходи до обліку і класифікації витрат з 

огляду на мету та напрями використання інформації. Однак, на думку 

авторів, жодна з них не може розглядатися як еталонна в силу своєї 

зорієнтованості на задоволення специфічних інформаційних потреб. 

Цілі статті. Узагальнення теоретичних підходів до організації 

управлінського обліку логістичних витрат, вивчення проблем інформа-

ційного забезпечення системи формування витрат, вплив чинників, 

виділення основних принципів, щодо обліку  логістичних витрат; підбір 

інструментарію формування логістичного рішення для забезпечення 

конкурентоспроможного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів. Відзначаючи вагомі досяг-

нення сучасної бухгалтерської науки, традиційні управлінські концепції 

потребують новаторського перегляду і удосконалення, оскільки виникає 

потреба у пошуку критеріїв для прийняття раціональних управлінських 

рішень в логістичному обліку витрат. Логістичні витрати є без сумніву 

основним критерієм ефективності логістичної системи підприємства.  

Основна проблема, пов’язана з логістичними витратами, полягає в 

тому, що бухгалтерська практика класифікації та обліку витрат, як 

правило, не містить адекватної інформації для ідентифікації витрат на 

логістичні процеси. Виникнення витрат відбувається в процесі функціо- 
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нування матеріального потоку в логістичній системі підприємства, за 

допомогою виконання фізичних функцій і операцій, які лежать в основі 

класифікації відповідних витрат. Найпоширенішим підходом визначення 

логістичних витрат є віднесення їх до відповідних витрат на виконання 

операцій. Орієнтуючись на дану класифікаційну ознаку нами запропо-

нована наступна класифікація логістичних витрат (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура логістичних витрат, як масив інформації [12] 

 

Систематизація найсуттєвіших ознак класифікації витрат відповід-

но до цільової спрямованості інформаційних потреб системи управління 

сприятиме ефективній організації управлінського обліку та успішній 

реалізації його основних функцій. 

Модель структури логістичних витрат відповідно до спрямованості 

інформаційних потоків необхідна:  для визначення ціни  виробу  (роботи 

чи послуги); для аналізу оптимальності виробничого процесу і найефек-

тивнішого використання ресурсів підрозділом;  для прийняття відпо-

відних управлінських рішень [12]. 
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Залежно від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, формування 

логістичних витрат з метою обліку здійснюють на різних рівнях управ-

ління [12]: 

1) стратегічний рівень (якщо розглядати вплив на формування 

логістичних витрат просторового розміщення підприємства, типу вироб-

ництва), організації виробництва, організації постачання, організації 

дистрибуції тощо; 

2) перший рівень – повинен передбачати ідентифікацію чинників, 

які є елементами логістичної діяльності та інфраструктури в можливості 

генерування впливу на логістичні витрати (просторове розміщення вироб-

ництва, просторове розміщення постачальників, просторове розміщення 

споживачів, використання власного або стороннього транспорту, вико-

ристання проміжного складування, наявність інтегрованих інформацій-

них систем тощо); 
3) другий рівень – відбувається шляхом ідентифікації чинників, які 

безпосередньо впливають на окремі елементи логістичних витрат: витра-
ти фізичного переміщення матеріального потоку, витрати запасів та 
витрати інформаційно-управлінських процесів; 

4) третій рівень повинен включати чинники, які власне формують 
кожен з вищезазначених елементів логістичних витрат згідно з розподі-
лом таких елементів. 

З метою забезпечення потреби в економічній інформації щодо всіх 
процесів підприємства, необхідним є створення моделі управління – 
облікової політики, за принципом системного підходу із зазначенням [3]:  

- схем документообігу релевантної управлінської інформації; 
- розробкою внутрішньої управлінської звітності; 
- організація автоматизованих робочих місць (АРМ); 
- організація контролю за обробкою управлінської документації та 

обліком логістичних операцій. 
Організація обліку логістичних операцій потребує розробки схем 

документообігу, зумовлює необхідність документування вхідної і вихід-
ної інформації з урахуванням запитів управлінців, графіків складання 
внутрішніх звітів за визначеними напрямками логістичної діяльності та 
дотримання строків їх обробки. Звітність повинна бути узгоджена за 
формами, переліком показників, обсягом даних, напрямками руху, конфі-
денційністю, відповідальністю тощо. Не менш важливим є і питання про 
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те, хто повинен ці форми розробляти, затверджувати і контролювати рух 
документальних та інформаційних потоків. Вирішення проблеми внут-
рішньої звітності як носія певної інформації – це прерогатива менеджера 
або менеджерів відділу (блоку) інформаційної логістики загальної 
логістичної системи підприємства. Порівняльна характеристика форм 
звітності подана в табл. 1.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика форм  

внутрішньої управлінської звітності  
з фінансовою звітністю підприємства 

 
Порівнювані 

характеристики 
Внутрішній управлінський звіт 

з логістичним витратами 
Фінансовий звіт 

Користувачі Менеджмент компанії 
Сторонні користувачі: 

акціонери, фінансові інститути 

Цілі 
Оптимізація  

матеріальних потоків 

Контроль адміністрації, 
надання надійної бази  

для оподаткування 

Критерії якості 

Відповідність процесів, 

придатність для прийняття 

рішень в області логістики 

Придатність для аудиту, 

відповідність інструкцій 

Основну увагу 

(часовий аспект) 
Сьогодення та майбутнє Минуле і сьогодення 

Структура і зміст 
Індивідуальні, підібрані до 

кожної компанії та вирішення 

Нормовані законом і 

професійними організаціями 

 

Сформована модель управління (облікова політика) визначатиме 

не лише дієвість процесу нагромадження, передачі та використання 

інформації, а й визначає форму акумулювання логістичної інформації для 

задоволення потреб управління. Вплив логістичних процесів на 

формування фінансових результатів проявляється передовсім у величині 

витрат цих процесів з врахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників, а 

також у величині використовуваних оборотних та необоротних активів,  

в реальному обсягу часу. Рівень витрат, пов’язаних з виконанням 

логістичних операцій є одним із найінформативніших показників, які 

характеризують результати логістичної діяльності.  

Застосування спеціальних бухгалтерських програм автоматизації 

обліку з умонтованим модулем відстежування логістичних операцій 

сприятиме  як опрацювання інформації в режимі реального часу, так і для 

організації та ведення обліку будь-яких витрат, у тому числі й 
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логістичних. Оцінка інформаційної системи 1С: Бухгалтерія, посилення її 

аналітичних можливостей для обліку логістичних витрат дають  змогу 

запропонувати модель введення даних і отримання інформації для 

різнобічного їх дослідження та прийняття рішень щодо вдосконалення 

руху матеріальних потоків та опрацювання інформації, акумульованої 

аналітичними і синтетичними рахунками фінансового обліку.  

Система управлінського обліку логістичних витрат, яка є 

складовою системи управління загалом, відзначається своєю складністю і 

складається із багатьох процедур, які можуть змінюватися, залежно від 

цілей управління  шляхом виконання відповідних функцій. Цільову лінію 

управлінського обліку логістичних витрат подано на рис. 2.  

 
Рис. 2. Цільова лінія управлінського обліку логістичних витрат 

 

Управління  всіма стадіями виробничого процесу (постачання,  

виробництво,  реалізація) здійснюється внаслідок виконання функцій 

планування, обліку, аналізу, контролю, організування і регулювання, які є 

загальними функціями процесу управління економікою будь-якого під-

приємства. Ці функції мають певну послідовність взаємозв’язаних стадій: 

ціль, збір інформації, аналіз та її оцінка, порівняння результатів із ціллю, 

вироблення управлінських рішень. У межах загальних функцій реалізо-

вуються також і часткові функції, які стосуються конкретних підрозділів 

підприємства і, отже, конкретних логістичних витрат. Наприклад, облік 

при здійсненні всього циклу управління ресурсами підприємства, крім 

«безпосередньо обліку, виконує функції планування і організування 

управлінських робіт, контролю, аналізу. А дані обліку, контролю й 

аналізу є основою для вироблення оптимальних управлінських рішень, 

спрямованих на об’єкт – витрати у вигляді регулювального впливу». 

Слід зазначити, що розгляд системи управлінського обліку логіс-

тичних витрат з використанням процесно-орієнтованого  підходу   

 

 

 

    Ефективне                       Раціоналізація                      Оптимізація  

              ціноутворення                        бізнесу                                   витрат 

 

                   Постачання               Виробництво                   Реалізація 

                                                        
 
 

Вхід                  Збалансування           Забезпечення конкурен-        Інтегрування в єдину 

                «Витрати-вигода»                тоспроможності                   систему управління 
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дозволить приймати рішення щодо організаційної системи підприємства  

та формування структури витрат (рис. 3): 

1) виокремлення логістичних витрат із повних витрат підприєм-

ства, їх облік; 

2) відсутність положень щодо методики нормування  неявних 

складових логістичних витрат; 

3) неможливість прямого оцінювання ефективності логістичних 

витрат; 

4) неможливість ефективного управління логістичними витратами 

[11].  

 
Рис. 3. Схема обліку витрат бізнес – процесів * 

* розроблено автором 

 

Узагальнюючи дослідження науковців, залежно від мети подаль-

шого використання, організація управлінського обліку логістичних вит-

рат, передбачає:  

1) калькуляцію логістичних витрат за видами діяльності (всі витра-

ти поділяють на конкретні роботи або операції: замовлення, вироби, 

послуги);  

2) групування повних витрат (формування звіту про повні витрати);  

3) групування розподілених витрат (зіставлення загальних витрат із 

натуральними показниками діяльності);  

4) групування всіх витрат на постійні та змінні.     

Висновки. Відповідна організація обліку логістичних витрат доз-

волить виявляти значний потенціал прибутковості/підвищення ефектив-

ності функціонування підприємства. Управлінський облік логістичних 

витрат підприємств повинен охоплювати сукупність дій із структуризації  

  
Планування витрат                                                Впровадження організаційної 

                                                                                     структури обліку витрат 

                                 

 

 
 

 

                                                                                 Мотивації зниження рівня 

      Облік, аналіз, контроль                                                                   витрат 
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обліку 

витрат 

бізнес– 

проце-
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логістичних витрат з метою формування передумов для прийняття 

високоефективних та економічно-надійних рішень в сфері оптимізації 

витрат і раціоналізації операційної діяльності підприємств. Основою 

управління процесами має бути логістична система, яка передбачає 

регламентацію обліку операцій логістики і відображення їх у системі 

управлінського обліку для використання менеджерами. Витрат на логіс-

тику потрібно відображати в окремому розділі наказу про облікову 

політику підприємства. Узагальнення даних, нагромаджених в обліку для 

потреб управління – один із шляхів забезпечення інформації про логіс-

тичні операції.  Використання управлінської внутрішньої звітності щодо 

формування логістичної інформації, забезпечуватиме потреби управ-

лінського апарату в обліку логістичних витрат. 
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