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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах жорсткої конкуренції між суб’єктами 

господарювання висуваються нові вимоги до управління діяльністю виробничими 

підприємствами. Виникає потреба в розробці таких концепцій і методів управління, які б 

забезпечили конкурентні переваги господарюючих суб’єктів і водночас певною мірою 

знижували рівень інформаційної невизначеності та пов’язані з нею ризики, тим самим 

зменшуючи ймовірність втрат як наявних ресурсів підприємства, так і потенційних 

прибутків. Однією з сучасних концепцій управління, що відповідає вищевказаним 

вимогам, є логістична.  

Водночас концепція логістики спрямовує діяльність виробничих підприємств до 

оптимізації логістичних витрат, що супроводжують рух і зберігання товарно-матеріальних 

цінностей, починаючи з вибору постачальника та закінчуючи збутом і післяпродажним 

обслуговуванням споживача. Своєю чергою, проблеми оптимізації логістичних витрат 

виробничих підприємств можливо вирішувати за умови ефективної організації їх 

планування, обліку та контролю, які є інформаційною базою системи управління ними. 

Проблеми теорії, методології та організації обліку і внутрішнього контролю 

виробничих витрат досліджували вітчизняні вчені: В. І. Бачинський, С. Ф. Голов,                           

С. І. Головацька, В. А. Дерій, Л. В. Каленчук, О. В. Карпенко, Р. О. Костирко, М. В. Корягін,    

Я. Д. Крупка, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, П. П. Микитюк,  Л. В. Нападовська, В. О. Озеран,    

М. С. Пушкар, К. І. Редченко,  І. Б. Садовська, Вал. В. Сопко та ін., а також зарубіжні вчені:      

П. С. Безруких, Глен А. Велш, Р. Друрі, Р. Ентоні, В. Ф. Палій, Дж. Рис, Даніел Г. Шорт та 

ін.  

Певний внесок у розроблення засад обліку та внутрішнього контролю логістичних 

витрат зробили у своїх дослідженнях А. Г. Богач, О. М. Головащенко, Н. Я. Зарудна,                   

О. І. Карий, В. С. Литвиненко, Л. В. Сачинська та ін. 

Враховуючи напрацювання українських і зарубіжних учених, вважаємо, однак, що 

організаційно-методичні засади обліку та внутрішнього контролю в управлінні 

логістичними витратами виробничих підприємств є недостатньо дослідженими, особливо з 

погляду врахування їх організаційно-технологічних характеристик та виявлення 

інформаційних потреб менеджменту. Це зумовило вибір теми дисертаційної роботи, 

підтверджує її актуальність та дає змогу визначити мету, завдання й основні напрями 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського 

обліку Львівського торговельно-економічного університету за темами: “Удосконалення 

методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств 

основних галузей економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540) та 

“Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, 

організація” (державний реєстраційний номер 0111U010539). В їх межах автором 

обґрунтовано класифікацію логістичних витрат, удосконалено методику та організацію 

обліку і внутрішнього контролю логістичних витрат виробничих підприємств за центрами 

відповідальності, що дозволило сформувати інформаційне забезпечення процесу 

управління ними. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретичних й методичних засад і розроблення організаційно-практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення обліку та внутрішнього контролю в системі управління логістичними 

витратами підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів.   

Окреслена мета дослідження зумовила вирішення таких завдань: 

– дослідити основи логістичної діяльності підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів і визначити вплив організаційно-технологічних особливостей їх 

діяльності на побудову системи обліку та внутрішнього контролю логістичних витрат; 

– удосконалити класифікацію логістичних витрат для формування єдиного 

інформаційного забезпечення фінансового та управлінського обліку з метою оптимізації 

логістичних процесів виробничих підприємств; 

– обґрунтувати теоретичний підхід до організації інформаційного забезпечення 

управлінського обліку логістичних витрат за центрами відповідальності для потреб 

ефективного управління ними; 

– розробити практичні рекомендації з формування засад облікової політики 

виробничого підприємства щодо логістичних витрат і удосконалення методики та 

організації обліку логістичних витрат на основі єдиної інформаційної бази підприємства;  

– удосконалити організаційно-методичний інструментарій бюджетування 

логістичних витрат виробничих підприємств за центрами відповідальності для формування 

інформаційного забезпечення системи управління витратами логістичних процесів; 

– визначити основи організаційно-методичного забезпечення внутрішнього 

контролю логістичних витрат з метою вдосконалення контрольного процесу в управлінні 

логістичною діяльністю виробничого підприємства; 

– обґрунтувати методичні підходи до формування управлінської звітності про 

логістичні витрати центрів відповідальності з метою їх оптимізації;  

– вивчити та вдосконалити існуючу методику моніторингу та оцінювання 

логістичних витрат центрів відповідальності; 

– розробити пропозиції з удосконалення внутрішнього контролю із застосуванням 

сучасних інформаційних систем в управлінні логістичними витратами виробничих 

підприємств.  

Об’єктом дослідження є система обліку і внутрішнього контролю логістичних 

витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, організаційних і 

практичних аспектів обліку та внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів. 

Методи дослідження. Дослідження виконано на засадах теорії діалектичного 

методу пізнання явищ і процесів. Для досягнення поставленої мети та при проведенні 

досліджень використано комплекс загальнонаукових методів: діалектичного пізнання і 

теоретичного узагальнення – для вивчення сутності логістичних процесів, визначення 

логістичних витрат як економічної категорії та вдосконалення їх класифікації; 

спостереження та порівняння – для розкриття організаційно-технологічних особливостей 

діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів та 

виокремлення центрів відповідальності; індукції, дедукції, наукової абстракції та історико-

порівняльний – для з’ясування теоретико-методичних засад обліку та внутрішнього 
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контролю та надання теоретичних і практичних висновків й узагальнень; аналогії та 

абстрагування – для розробки методичних аспектів управлінського обліку та внутрішнього 

контролю логістичних витрат; моделювання та формалізації – для формування 

інформаційно-довідкової бази обліку і контролю витрат за центрами відповідальності в 

автоматизованих інформаційних системах; системного аналізу та синтезу – для 

опрацювання аналітичної інформації щодо логістичних витрат центрів відповідальності з 

метою формування внутрішньої звітності, моніторингу й оцінювання рівня цих витрат.  

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених-

економістів із проблем логістики, обліку та внутрішнього контролю логістичних витрат, 

законодавчі і нормативні акти України, дані статистичних щорічників Державної служби 

статистики України, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів, електронні 

ресурси, що знаходяться у вільному доступі, практичні матеріали досліджуваних 

підприємств. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні, 

розробленні та впровадженні практичних рекомендацій із удосконалення системи обліку і 

внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами відповідальності підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів.  

Результати дослідження, які містять наукову новизну й особистий внесок автора, 

такі: 

удосконалено: 

– класифікацію логістичних витрат, яка, на відміну від існуючих, деталізує склад 

логістичних витрат за фазами логістики та структурними підрозділами, що задіяні у 

логістичних процесах, враховуючи організаційно-технологічні особливості діяльності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів, що створює передумови 

для їх ідентифікації, обліку та внутрішнього контролю; 

– організаційно-інформаційне забезпечення системи управління логістичними 

витратами на основі виокремлених двох рівнів центрів відповідальності (з використанням 

Довідника логістичних витрат та Рекомендацій з формування центрів відповідальності 

щодо логістичних витрат), що дозволяє ідентифікувати логістичні витрати структурних 

підрозділів, які задіяні у логістичних процесах, і фаз логістичної діяльності виробничого 

підприємства, та створює умови для їх оптимізації; 

– методику обліку логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів за центрами відповідальності, основою якої є робочий план 

рахунків і схеми відображення логістичних витрат на аналітичних рахунках обліку та яка 

узагальнена у Методичних вказівках з обліку логістичних витрат виробничих підприємств, 

що дає змогу одержувати оперативну і достовірну інформацію для прийняття 

управлінських рішень; 

– систему бюджетування логістичних витрат за центрами відповідальності з 

урахуванням організаційно-технологічних особливостей виробництва контрольно-

вимірювальних приладів і логістичних процесів підприємства, яка базується на бюджетах 

структурних підрозділів у розрізі статей витрат і фаз логістичної діяльності за елементами 

витрат, що дозволяє забезпечити оперативне планування логістичних витрат;   

– організаційно-методичні засади внутрішнього контролю логістичних витрат 

підприємств з визначенням мети, принципів, завдань, об’єктів і суб’єктів контролю та 
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використанням контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів логістичних 

витрат двох рівнів центрів відповідальності, що дає змогу приймати рішення з оптимізації 

логістичних витрат; 

отримали подальший розвиток: 

– методичні прийоми розкриття інформації в управлінській звітності про логістичні 

витрати центрів відповідальності, з урахуванням відхилень фактичних даних від 

запланованих показників, що забезпечує корисність узагальненої інформації та дасть змогу 

визначати причини відхилень і їх вплив на результати діяльності підприємства; 

– організаційні засади моніторингу логістичних витрат у розрізі статей на основі 

показників оцінювання діяльності структурних підрозділів, які задіяні у логістичних 

процесах, що дозволить підвищити ефективність внутрішнього контролю; 

– управлінські аспекти ABC-аналізу логістичних витрат кожної з фаз логістики 

виробничого підприємства, що дає змогу оптимізувати їх логістичні процеси; 

– нормативно-інформаційні бази логістичних витрат виробничих підприємств у 

середовищі автоматизованих інформаційних систем, що дозволяє ефективно поєднати в їх 

межах облік і внутрішній контроль та сприятиме оптимальному використанню ресурсів 

підприємства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі 

науково-теоретичних результатів дослідження розроблені пропозиції з удосконалення 

методики та організації обліку і внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів.  

Окремі результати дослідження мають позитивні відгуки та впроваджені у 

практичну діяльність суб’єктів господарювання: ПАТ “Івано-Франківський завод 

“Промприлад” (довідка № 287/01 від 23.01.2018 р.) – Рекомендації з формування центрів 

відповідальності щодо логістичних витрат, Методичні вказівки з обліку логістичних 

витрат, Вказівки з бюджетування логістичних витрат, Рекомендації з організації 

внутрішнього контролю логістичних витрат, Вказівки з формування управлінської звітності 

щодо логістичних витрат; НВП “Темп” (довідка № 216-01 від 08.11.2017 р.) – методика 

обліку логістичних витрат на субрахунках та аналітичних рахунках за відповідними 

уніфікованими статтями на основі системи первинного обліку та управлінської звітності; 

методика внутрішнього контролю логістичних витрат та організаційне забезпечення її 

реалізації; ТзОВ “Галаудитконсалтинг” (довідка № 16/10-01 від 16.10.2017 р.) – методика й 

організація управлінського обліку та бюджетування логістичних витрат за центрами 

відповідальності для виробничих підприємств. 

Основні положення дисертації знайшли застосування в навчальному процесі 

Львівського торговельно-економічного університету під час розробки навчально-

методичного забезпечення з дисциплін “Управлінський облік”, “Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством”, “Управлінський контроль” (довідка № 1025/01-1.08 від 

30.12.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною та завершеною 

роботою. Всі розробки і пропозиції, що містяться у роботі, виконані автором особисто та 

полягають у дослідженні комплексу теоретичних і організаційно-методичних проблем, 

пов’язаних із удосконаленням методики й організації обліку та внутрішнього контролю 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. З 
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наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та 

положення, які є результатом особистої роботи здобувача.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку 

на 8 міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях, що відображено у 

списку опублікованих автором праць [11-18]. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 18 наукових 

праць, із них 8 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 2 у наукових виданнях 

України, що входять до наукометричних баз, та 2 статті у інших наукових виданнях, що 

входять до наукометричних баз; 8 тез матеріалів конференцій. Загальний обсяг наукових 

праць становить 14,11 друк. арк. (особисто автору належить 11,39 друк. арк.) 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 186 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 30 рисунків, 17 таблиць 

та 27 додатків. Список використаних джерел налічує 292 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

отриманих наукових результатів. 

У першому розділі “Теоретико-методичні засади обліку та контролю 

логістичних витрат виробничих підприємств” розкрито теоретичні основи логістики, 

досліджено організаційні особливості логістичної діяльності підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів і їх вплив на організацію й методику обліку та 

контролю логістичних витрат, удосконалено класифікацію логістичних витрат як об’єкта 

обліку та внутрішнього контролю.  

Проведені дослідження дали змогу стверджувати, що логістична діяльність 

виробничих підприємств є практичною реалізацією концепції логістичного управління її 

об’єктами, а саме: матеріальним потоком як основним та інформаційним і фінансовим 

потоками, що розглядаються як супутні матеріальному. Цілеспрямована дія на об’єкт 

логістики (потоки) випливає з основної мети логістичної діяльності – досягнення 

довгострокового успіху в бізнесі на основі оптимізації витрат підприємства загалом і 

логістичних зокрема. Для забезпечення ефективності логістичної діяльності виробничого 

підприємства необхідно вивчити організаційно-методичні засади обліку та внутрішнього 

контролю логістичних витрат з урахуванням сучасних наукових концепцій управління 

витратами. 

Обґрунтовано, що облік і внутрішній контроль логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів потрібно здійснювати з урахуванням 

організаційно-технологічних особливостей, до яких належать: організаційна структура 

підприємства; наявність постійних постачальників купівельних деталей та зміна 

постачальників матеріальних ресурсів, необхідність залучення перевізників при організації 

постачання виробничих запасів і збуті готової продукції; наявність транспортних витрат на 

перевезення виробничих запасів та готової продукції від складів перевізників з одночасним 

використанням одних і тих же власних транспортних засобів; необхідність 
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внутрішньозаводського транспортування запасів, деталей власного виробництва, готової 

продукції; обов’язковість повірки готової продукції (контрольно-вимірювальних приладів), 

як внутрішньої, так і службою стандартизації та метрології, використання дерев’яної тари 

для транспортування готової продукції, здійснення гарантійного ремонту готової продукції 

та повторної повірки контрольно-вимірювальних приладів, незначні обсяги виробничих 

запасів та готової продукції. 

Впровадження на виробничих підприємствах ефективного менеджменту 

логістичними процесами супроводжується підвищенням вимог до оперативності та 

достовірності його інформаційного забезпечення. Одним із напрямів вирішення зазначених 

проблем є удосконалення класифікації логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів. Запропоновано три напрями групування логістичних 

витрат з метою: удосконалення логістичної діяльності, організації управлінського обліку та 

відображення у фінансовому обліку, а також класифікаційні ознаки – за фазами логістичної 

діяльності (витрати фаз постачання, виробництва, збуту) та структурними підрозділами, що 

задіяні у логістичних процесах, (логістичні витрати відділу постачання; складів виробничих 

запасів, обслуговуючих підрозділів (дільниць, цехів, майстерень); складів готової продукції; 

відділу збуту; відділу транспорту (у т.ч. внутрішньовиробничого); відділу маркетингу; 

відділу логістики та відділу інформаційного забезпечення (рис. 1). Такий підхід дозволить 

не тільки ідентифікувати та структурувати логістичні витрати, а й планувати їх обсяг на 

майбутнє, обліковувати, аналізувати, контролювати й приймати ефективні управлінські 

рішення щодо їх оптимізації. 

Отже, організаційно-методичні основи обліку та внутрішнього контролю 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

потребують комплексного вдосконалення, що пов’язано з раціональним і достовірним 

інформаційним забезпеченням системи управління логістичними витратами на основі 

сучасних наукових концепцій. 

У другому розділі “Облік у системі управління логістичними витратами 

виробничих підприємств” розкрито організаційно-інформаційне забезпечення обліку 

логістичних витрат підприємства за центрами відповідальності, запропоновано методику 

обліку логістичних витрат у формуванні системи відповідальності та бюджетування в 

системі управління логістичними витратами виробничого підприємства. 

Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що серед 

методичних прийомів обліку в системі управління логістичними витратами основне місце 

займає облік за центрами відповідальності, що є підсистемою, яка забезпечує 

ідентифікацію, відображення, накопичення, аналіз і надання інформації про логістичні 

витрати виробничого підприємства з метою контролю, оцінювання та їх оптимізації. 

Запропоновано формувати на досліджуваних підприємствах центри відповідальності 

логістичних витрат двох рівнів (за структурними підрозділами, що задіяні у логістичних 

процесах, та фазами логістичної діяльності), що дозволить вести аналітичний облік цих 

витрат та створити інформаційну базу для планування, обліку, контролю та прийняття 

управлінських рішень. Відповідно, визначені нами засади облікової політики щодо 

управлінського обліку логістичних витрат формуються з урахуванням організаційної 

структури підприємства, організації логістичної діяльності та складу центрів 

відповідальності й логістичних витрат, за які вони відповідають.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Узагальнена схема класифікації логістичних витрат (розроблено автором) 

 

За фазами 
логістичної 
діяльності 

 

Групування логістичних витрат 

За елементами 

витрат у 

логістичній 

діяльності 

- матеріальні витрати 

- витрати на оплату праці 

- відрахування на соціальні заходи 

- амортизація 

- інші операційні витрати 

З метою відображення у фінансовому обліку 

 

За видами діяльності 
підприємства 

- логістичні витрати операційної 

діяльності (основної та іншої операційної) 

- логістичні витрати іншої діяльності 

За функціональним 

призначенням 

- логістичні витрати у постачанні 
- логістичні витрати у виробництві  
- логістичні витрати у збуті 

За періодичністю 
здійснення та 

відображення в 

обліку 

- логістичні витрати звітного періоду 

- логістичні витрати майбутніх періодів 

- логістичні витрати минулих періодів 

За статтями 

логістичних витрат 

- витрати на матеріали 

- витрати на персонал 

- витрати на відрядження 

- витрати за необоротними активами 

- витрати на оренду 

- комунальні послуги 

- транспортні послуги 

- послуги зв'язку 

- рекламні та маркетингові послуги 

- послуги інших сторонніх організацій 

- податки та збори 

 

З метою організації управлінського обліку 

 

За ступенем контролю - контрольовані 

- неконтрольовані 

За центрами 

відповідальності 

другого рівня 

- логістичні витрати відділу постачання 
- логістичні витрати складів виробничих запасів (сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів, запасних частин та інших ТМЦ) 
- логістичні витрати виробничих і обслуговуючих підрозділів (дільниць, 
цехів, майстерень) 
 - логістичні витрати складів готової продукції 
- логістичні витрати відділу збуту 
- логістичні витрати відділу транспорту (у т.ч. внутрішньовиробничого) 
- логістичні витрати відділу маркетингу 
- логістичні витрати відділу логістики 
- логістичні витрати адміністративних структур 

За місцями 
виникнення витрат 
(за логістичними 

операціями) 

- витрати на транспортування виробничих запасів 
- витрати на складування і зберігання виробничих запасів 
- витрати на внутрішньозаводське транспортування виробничих 
запасів та готової продукції 
- витрати на управління виробництвом (загальновиробничі) 
- витрати на складування і зберігання готової продукції 
- витрати на пакування готової продукції 
- витрати на транспортування готової продукції 
- витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи 
- витрати на контроль якості готової продукції 
- витрати на обслуговування споживача 
- витрати на організацію логістичної діяльності 
- витрати на управління інформаційними потоками 
 

Для оцінки запасів 

та визначення фінансових 

результатів 

- витрати на продукт (на виріб, на групу 

виробів, на замовлення) 

- витрати періоду 

За способом віднесення 

витрат на собівартість 

продукції 

- прямі 

- непрямі 

За ступенем  
регульованості 

- регульовані 
- нерегульовані 

За відношенням до 
обсягів реалізації 

продукції 

 

За центрами 

відповідальності 

першого рівня 

- витрати фази постачання 
- витрати фази виробництва 
- витрати фази збуту 

З метою удосконалення логістичної 
діяльності 

 
 

За логістичними 
операціями 
(за місцями 

виникнення витрат) 

За логістичними 
процесами 

 витрати закупівельної 
логістики 
 витрати внутрішньо- 

виробничої логістики 
 витрати збутової логістики 
 витрати складської логістики 
 витрати управління запасами 
 витрати управління 

замовленнями 
 витрати транспортної 

логістики 
 витрати інформаційної 

логістики 

За структурними 
підрозділами, що 

задіяні в 
логістичній 
діяльності 

За відношенням до 
логістичних потоків 

 витрати матеріального 
потоку 
 витрати інформаційного 

потоку 
  витрати фінансового потоку 

- логістичні постійні витрати 
- логістичні змінні витрати 
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Розроблена методика обліку логістичних витрат на балансовому рахунку 23 

“Виробництво” з використанням субрахунку 239 “Витрати логістичної діяльності” з 

деталізацією інформації на рахунках аналітичного обліку третього та четвертого порядків, 

викладена у Методичних вказівках з обліку логістичних витрат, передбачає відображення 

логістичних витрат на субрахунках третього порядку, які відкриваються для структурних 

підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, у розрізі статей логістичних витрат . 

Це дозволить використовувати облікову інформацію щодо логістичних витрат на 

всіх стадіях її обробки й узагальнення від первинного документа до складання бюджетів та 

управлінської звітності, інтеграції інформації фінансового обліку в підсистему 

управлінського обліку та внутрішнього контролю логістичних витрат.  

У межах запропонованої організаційно-методичної моделі обліку логістичних 

витрат на підставі виокремлених центрів відповідальності двох рівнів розроблено також 

Довідник витрат виробничого підприємства для потреб управлінського обліку логістичних 

витрат; робочий план рахунків управлінського обліку з різним ступенем деталізації 

інформації за центрами відповідальності другого рівня (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Організаційно-методична модель обліку логістичних витрат за центрами відповідальності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів (розроблено автором) 
 

Доведено, що бюджетування логістичних витрат виробничого підприємства, 

виходячи з мети, функцій, вимог, завдань та принципів, визначених нами, передбачає 

системний підхід, який означає, що об’єктом бюджетування є логістичні витрати, які 

потребують оптимізації в усіх логістичних процесах та фазах логістичної діяльності, та 

формуються на рівні структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах. При 

бюджетуванні логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів доцільним є використання бюджетування за центрами відповідальності двох 

рівнів з застосуванням таких методів: бюджетування за центрами відповідальності для 

забезпечення можливості контролю показників їх діяльності в частині логістичних витрат; 

бюджетне планування “з нуля”, а в подальшому формування бюджетів “з аналізом 



9 

 

додаткових варіантів” з метою оптимізації логістичних витрат; гнучке бюджетування для 

відділу постачання, складів виробничих запасів та готової продукції, відділу збуту, тарного 

цеху, транспортного відділу, дільниці технологічного транспорту та лабораторії повірки 

якості продукції, а фіксовані бюджети логістичних витрат – для відділів маркетингу, 

логістики та інформаційного забезпечення; паралельне бюджетування для формування 

бюджетів центрів відповідальності другого рівня, а для центрів відповідальності першого 

рівня – комбінований підхід (метод паралельного бюджетування з елементами 

послідовного); метод децентралізованого бюджетування (“знизу вгору”), тобто починаючи 

з структурних підрозділів.  

Для формування системи бюджетів логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів нами запропонована їх загальна класифікація та 

склад бюджетів логістичних витрат для центрів відповідальності двох рівнів, розроблена 

послідовність запровадження та етапи процесу бюджетування логістичних витрат за 

центрами відповідальності, розроблено схему та графік документообігу при використанні 

управлінської технології бюджетування (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Схема документообігу управлінського обліку логістичних витрат за центрами 

відповідальності на підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів  
(розроблено автором) 

 

За результатами наукового дослідження для забезпечення єдиних теоретичних, 

методичних й організаційних підходів до процесу бюджетування логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів та їх чіткого 

внутрішнього регламентування розроблено Вказівки з бюджетування логістичних витрат 

виробничого підприємства, що дозволить встановити контроль за логістичними витратами 
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кожного центру відповідальності, створити умови для прийняття управлінських рішень з 

метою їх оптимізації.  

Отже, запропоновані розробки організаційного та методичного характеру 

забезпечать формування системи відповідальності в управлінні логістичними витратами, 

сприятимуть підвищенню якості обліково-інформаційного забезпечення управлінських 

рішень щодо удосконалення логістичної діяльності підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів. 

У третьому розділі “Внутрішній контроль в управлінні логістичними 

витратами виробничих підприємств” розглянуто проблемні питання та сформовано 

напрями вдосконалення організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю 

логістичних витрат за центрами відповідальності, запропоновано систему управлінської 

звітності про логістичні витрати, методичні підходи до моніторингу та оцінювання обсягів 

логістичних витрат центрів відповідальності обох рівнів, запропоновано вирішення 

методичних питань узгодженості на рівні нормативно-довідкової інформації групи модулів 

з управління логістичними процесами та управління логістичними витратами в 

автоматизованій інформаційній системі виробничого підприємства. 

Обґрунтовано, що внутрішній контроль логістичних витрат - це система 

контрольних процедур з перевірки доцільності здійснення логістичних операцій, 

ефективності діяльності структурних підрозділів, які задіяні у логістичних процесах, 

виконання їх керівниками своїх функцій та обов’язків для потреб планування, організації та 

моніторингу логістичної діяльності загалом і окремих її фаз, що забезпечує прийняття 

ефективних управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат.  

За результатами проведеного дослідження виявлено низку проблем теоретичного і 

практичного характеру щодо запровадження внутрішнього контролю логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. Для їх вирішення 

розроблено систему внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами 

відповідальності на основі систематизації принципів, функцій, завдань, об’єктів і суб’єктів 

контролю, процедур та контрольних заходів, джерел інформації та розподілу 

функціональних обов’язків між окремими центрами відповідальності й менеджерами 

різних рівнів управління (рис. 4). Обґрунтовано та визначено послідовність запровадження 

внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів. Основні засади внутрішнього контролю узагальнені у 

Рекомендаціях з організації внутрішнього контролю логістичних витрат, впровадження 

яких дозволить створити ефективну систему контролю та створити інформаційну базу для 

прийняття управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат. 

Водночас одним з ефективних методичних інструментів внутрішнього контролю, 

який забезпечує прийняття управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат, є 

управлінська звітність, яка формується у підсистемах фінансового та управлінського 

обліку. Запропонована нами матриця елементів управлінської звітності щодо логістичних 

витрат за центрами відповідальності у системі внутрішнього контролю підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів відображає взаємозв’язок мети, 

принципів, функцій, завдань, вимог, об’єктів та суб’єктів, джерел інформації управлінської 

звітності, які забезпечують здійснення процедур моніторингу обсягів та складу логістичних 

витрат.  
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Рис. 4.  Система внутрішнього контролю логістичних витрат на підприємствах з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів (розроблено автором) 
 

Доведено, що для ефективного використання управлінських звітів у практиці 

діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів необхідно 

застосовувати методи ідентифікації та накопичення інформації, методи підготовки 

інформації для прийняття рішень щодо оптимізації логістичних витрат, методи складання і 

подання управлінської звітності, що дозволить забезпечити якісні характеристики 

управлінської звітності. 

За допомогою визначених методичних підходів сформовано систему управлінської 

звітності щодо логістичних витрат, яка складається із звітів про виконання бюджетів 

логістичних витрат як структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, так і фаз 

логістичної діяльності досліджуваних підприємств. 

Для запровадження у практику діяльності досліджуваних підприємств моніторингу 

виконання бюджетних показників щодо логістичних витрат розроблено систему кодів 

відхилень фактичних показників логістичних витрат від показників бюджетів за центрами 

відповідальності другого рівня на основі класифікації таких відхилень та послідовність 
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моніторингу виконання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. 

Для підвищення ефективності моніторингу та оцінювання виконання бюджетних 

показників щодо логістичних витрат запропоновано використання методики ABC-аналізу 

на підставі звітів про виконання бюджетів логістичних витрат фаз логістичної діяльності 

виробничого підприємства за логістичними процесами, що дозволить менеджерам 

отримувати інформацію про те, чому мають місце ті чи інші витрати, та ухвалювати 

управлінські рішення, спрямовані на скорочення, усунення чи оптимізацію логістичних 

процесів (видів діяльності), які не додають цінності готовій продукції, дозволять 

оптимізувати логістичні витрати виробничого підприємства без зниження цінності готової 

продукції з точки зору покупця. 

Розглянуті автоматизовані інформаційні системи не передбачають облік логістичних 

витрат як таких, а тим більше облік їх за центрами відповідальності на основі використання 

системи бюджетів для кожного центру логістичних витрат, формування управлінської 

звітності про їх виконання та контрольно-аналітичних відомостей виконання таких 

бюджетів. Для вирішення виявлених проблем запропоновано використання групи модулів 

з управління логістичними процесами та управління логістичними витратами виробничого 

підприємства (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Елементи підсистеми управління логістичними витратами виробничого 

підприємства у функціональній структурі АІС (розроблено автором) 
 

Для узгодженості модулів на рівні нормативно-довідкової інформації розроблено 

матрицю узгодженості нормативно-довідкової інформації модулів обліку, бюджетування 

та внутрішнього контролю з іншими модулями АІС, таблицю узгодження полів довідників 

центрів відповідальності логістичних витрат, структурних підрозділів та центрів фінансової 

відповідальності, послідовність внесення даних про господарську (логістичну) операцію, 

що формує звіт про виконання бюджету логістичних витрат центру відповідальності, 
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фрагмент таблиці відповідності операцій формування звіту про виконання бюджету 

логістичних витрат центру відповідальності другого рівня та господарських (логістичних) 

операцій, послідовність внесення даних для формування Контрольно-аналітичної відомості 

виконання бюджету логістичних витрат центру відповідальності другого рівня в 

автоматизовану інформаційну систему. Це дозволить ефективно використовувати 

інформаційні ресурси підприємства й забезпечувати вчасне та ефективне прийняття 

управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення 

наукових завдань щодо вдосконалення організаційно-методичних засад обліку та 

внутрішнього контролю у системі управління логістичними витратами підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів. Це дало можливість сформулювати 

наступні висновки:  

1. Дослідження стану розвитку підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів в Україні дозволяють констатувати, що основною метою 

ефективного управління галузі є впровадження логістики. Логістична діяльність 

виробничих підприємств охоплює традиційні складові: закупівельну, 

внутрішньовиробничу, збутову, складську, транспортну, інформаційну логістики, 

логістику управління замовленнями та управління запасами; формування інфраструктури 

логістичних процесів (визначення потреби в складських приміщеннях, забезпечення 

транспортними засобами тощо), формування інформаційного забезпечення обліку і 

контролю логістичних витрат, а також підсистему управління логістичними витратами. 

Обґрунтовано, що галузевими організаційно-технологічними особливостями 

діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів є: 

організаційна структура підприємства; наявність постійних постачальників купівельних 

деталей та зміна постачальників металу, постійних перевізників при організації постачання 

виробничих запасів і збуту готової продукції; наявність транспортних витрат на 

перевезення виробничих запасів та готової продукції від складів перевізників з одночасним 

використанням одних і тих же власних транспортних засобів; необхідність 

внутрішньозаводського транспортування запасів, готової продукції; обов’язковість повірки 

готової продукції (контрольно-вимірювальних приладів), як внутрішньої, так і службою 

стандартизації та метрології, використання дерев’яної тари для транспортування готової 

продукції, здійснення гарантійного ремонту готової продукції та повторної повірки 

контрольно-вимірювальних приладів, незначні обсяги виробничих запасів та готової 

продукції, наявність відділу інформаційного забезпечення (бюро впровадження 

комп’ютерних програм). Ці особливості вимагають організації аналітичного обліку та 

внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами відповідальності, а саме: за 

фазами логістичної діяльності та структурними підрозділами, що задіяні у логістичних 

процесах. 

2. Впровадження на підприємствах ефективного менеджменту логістичними 

процесами супроводжується підвищенням потреб до оперативності та достовірності його 

інформаційного забезпечення. Одним із напрямів вирішення зазначених проблем є 

удосконалення класифікації логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів. Запропоновані класифікаційні ознаки – за фазами логістичної 
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діяльності (витрати фаз постачання, виробництва, збуту) та структурними підрозділами, що 

задіяні у логістичних процесах, (логістичні витрати відділу постачання; складів виробничих 

запасів, логістичні витрати обслуговуючих підрозділів (дільниць, цехів, майстерень); 

логістичні витрати складів готової продукції; відділу збуту; відділу транспорту (у т.ч. 

внутрішньовиробничого); відділу маркетингу; відділу логістики та відділу інформаційного 

забезпечення, дозволять не тільки ідентифікувати, структурувати логістичні витрати, а й 

планувати їх обсяг на майбутнє, обліковувати, аналізувати, контролювати й приймати 

ефективні управлінські рішення щодо їх оптимізації. 

3. Сучасні системи управління логістичними витратами для обґрунтування рішень 

вимагають комплексного підходу до вдосконалення облікового процесу та побудови 

цілісної системи інформаційного забезпечення. Дослідження проблемних аспектів 

управлінського обліку логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів дозволило визначити класифікаційні ознаки, вимоги та етапи 

формування центрів відповідальності логістичних витрат двох рівнів (за структурними 

підрозділами, що задіяні у логістичних процесах, та фазами логістичної діяльності). 

Визначені принципи та завдання інформаційного підходу до організації обліку логістичних 

витрат відображені у розробленому Довіднику витрат виробничого підприємства для 

потреб управлінського обліку, в основу якого покладено систему кодування статей витрат 

логістичної діяльності, витрат виробничого підприємства за їх характеристикою в 

операційній діяльності та за елементами витрат. Це дає змогу ідентифікувати в обліку, 

накопичувати, аналізувати та формувати інформацію, насамперед про логістичні витрати 

структурних підрозділів виробничого підприємства, що задіяні у логістичних процесах, з 

метою контролю, оцінювання та їх оптимізації.  

4. Розроблено організаційно-методичну модель обліку логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів за центрами 

відповідальності двох рівнів з використанням для ідентифікації, відокремленого обліку та 

контролю логістичних витрат центрів відповідальності другого порядку за статтями витрат 

рахунків аналітичного обліку третього та четвертого порядку до рахунку 23 

“Виробництво” субрахунку 239 “Логістична діяльність”. Практичні пропозиції 

обґрунтовані та відображені у внутрішніх документах: Рекомендаціях з формування 

центрів відповідальності щодо логістичних витрат, у яких визначено структуру центрів 

відповідальності та розподіл контрольних повноважень, Методичних вказівках з обліку 

логістичних витрат виробничих підприємств, що регламентують аналітичний облік 

логістичних витрат за центрами відповідальності та статтями витрат відповідно до 

сформованого автором робочого плану рахунків. Такий підхід дозволить створити 

інформаційну базу про логістичні витрати для планування, обліку, контролю та прийняття 

управлінських рішень.  

5. Умови жорсткої конкуренції потребують раціональної організації логістичних 

процесів виробничих підприємств, оптимізації витрат на їх здійснення, посилення 

контролю за логістичними витратами структурних підрозділів, що задіяні у логістичних 

процесах, оцінювання їх впливу на загальний рівень витрат підприємства. З цією метою 

вдосконалено класифікацію бюджетів логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів шляхом систематизації й групування з урахуванням 

їх економічної сутності, призначення, галузевої специфіки тощо. Розроблено систему 
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бюджетів логістичних витрат за центрами відповідальності першого рівня (фазами 

постачання, виробництва й збуту) та центрами відповідальності другого рівня 

(структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах). З урахуванням 

принципів, функцій, вимог і завдань бюджетування запропоновано послідовність 

запровадження, організацію процесу бюджетування та документообігу, методичні засади 

бюджетного планування, що значно підвищить якість інформаційного забезпечення 

управління логістичними витратами виробничих підприємств. 

6. Доведено, що важливе значення у системі управління логістичними витратами 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів має внутрішній контроль. 

За результатами дослідження визначено організаційно-методичні елементи внутрішнього 

контролю логістичних витрат виробничих підприємств, етапи його запровадження, 

обліково-інформаційне та організаційно-методичне забезпечення. Для забезпечення 

запровадження внутрішнього контролю логістичних витрат на підприємствах 

досліджуваної галузі розроблено Рекомендації з організації внутрішнього контролю 

логістичних витрат, що визначають мету, завдання, принципи, об’єкти, методичні прийоми 

і процедури, склад інформаційних джерел та розподіл функціональних обов’язків і 

контрольних повноважень між керівниками різних рівнів, що дало можливість сформувати 

комплексне контрольно-аналітичне забезпечення системи управління логістичними 

витратами, спрямоване на їх оптимізацію. 

7. З метою забезпечення якості управління логістичними витратами підприємств за 

результатами дослідження визначено класифікаційні ознаки управлінської звітності щодо 

логістичних витрат, сформовано матрицю елементів управлінської звітності щодо 

логістичних витрат за центрами відповідальності у системі внутрішнього контролю, що 

дозволило розробити та запропонувати до впровадження Вказівки з формування 

управлінської звітності щодо логістичних витрат, які регламентують склад та послідовність 

формування управлінської звітності, методичні процедури і розподіл відповідальності за 

складання та використання управлінської звітності й графік документообігу. Такий підхід 

забезпечить систему управління логістичними витратами якісною інформацією, що 

використовується для прийняття поточних і оперативних управлінських рішень як щодо 

оптимізації витрат логістичних процесів, так і удосконалення самих логістичних процесів 

виробничих підприємств.  

8. Доведено, що ефективність системи внутрішнього контролю логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів залежить від своєчасного 

й оперативного реагування на характер і причини відхилень фактичних показників від 

запланованих, а управління логістичними витратами за відхиленнями має бути 

обов’язковою процедурою ухвалення управлінських рішень. Для забезпечення 

моніторингу та оцінювання виконання бюджетів логістичних витрат центрів 

відповідальності визначено принципи, елементи процесу та етапи проведення моніторингу, 

розроблено систему класифікації відхилень фактичних показників витрат від бюджетів з 

урахуванням впливу таких факторів, як підвищення соціальних стандартів, поломок 

транспортних засобів і технологічного транспорту, економії ресурсів чи їх перевитрачання, 

зміни постачальників, перевізників та покупців, зміни цін на ресурси та послуги тощо, а 

також основні показники оцінювання рівня логістичних витрат. Можливість виявити і 

деталізувати характер відхилень та їх причини забезпечують розроблені Контрольно-



16 

 

аналітичні відомості виконання бюджетів логістичних витрат для центрів відповідальності 

першого і другого рівня. Для запровадження системи управління логістичними витратами 

за видами діяльності (ABM) запропоновано формування звітів про виконання бюджетів 

фаз логістичної діяльності за логістичними процесами, що дозволило менеджменту 

підприємства визначати можливості оптимізації логістичних процесів, зниження рівня 

логістичних витрат та класифікувати логістичні процеси на ті, які додають цінність готовій 

продукції чи не додають з точки зору споживача.  

9. Досліджено, що автоматизовані інформаційні системи (АІС) можуть бути 

визначальним чинником обґрунтованості прийняття рішень щодо логістичних витрат і 

ефективності управління підприємством загалом та його логістичною діяльністю зокрема. 

Запропоновано на технологічній платформі АІС сформувати модулі управління 

закупівлями, виробництвом, збутом, запасами (складським господарством), основними 

засобами, в тому числі транспортними засобами та технологічним транспортом; 

персоналом, а для управління логістичними витратами виробничого підприємства модулі 

обліку, бюджетування та внутрішнього контролю. Для вирішення проблем методичної 

узгодженості модулів управління логістичними витратами із типовими модулями АІС 

розроблено: таблицю узгодженості нормативно-довідкової інформації модулів обліку, 

бюджетування та внутрішнього контролю логістичних витрат та інших модулів системи; 

узгодження полів довідника центрів відповідальності логістичних витрат й довідників 

підрозділів підприємства та центрів фінансової відповідальності; послідовність 

встановлення зв’язку між операціями формування звіту про виконання бюджету 

логістичних витрат центру відповідальності другого рівня та господарськими 

(логістичними) операціями; послідовність внесення даних для формування Контрольно-

аналітичної відомості виконання бюджету логістичних витрат центру відповідальності 

другого рівня тощо, що дає змогу ефективно використовувати інформаційні ресурси 

підприємства та забезпечувати прийняття управлінських рішень. 
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Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз: 

9. Левкович А. В. Організаційно-методичні основи внутрішнього контролю 

логістичних витрат виробничих підприємств / А. В. Левкович, Л. Г. Медвідь // Економіка і 

фінанси : науковий журнал. – № 12. – 2017. – 128 с. – С. 57-75. Індексується в міжнародних 

каталогах та наукометричних базах: РІНЦ, Index Copernicus International і Ulrich's Periodicals 

Directory. (2, 09 друк. арк.) [Особистий внесок: визначено організаційно-методичні 

елементи внутрішнього контролю логістичних витрат (1,50 друк. арк.)]. 

10. Левкович А. В. Управлінська звітність у системі внутрішнього контролю 

логістичних витрат / А. В. Левкович, Л. Г. Медвідь // Економіка і фінанси : науковий 

журнал. – № 2. – 2018. – с. 124. – С. 53-69. Індексується в міжнародних каталогах та 

наукометричних базах РІНЦ, Index Copernicus International і Ulrich's Periodicals Directory. (1,84 друк. 

арк.) [Особистий внесок: запропоновано класифікацію та склад управлінської звітності 

про логістичні витрати (1,40 друк. арк.)]. 
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АНОТАЦІЯ 

Левкович А. В. Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними 

витратами виробничих підприємств. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет. – Львів, 2018. 

У дисертаційній роботі розкрито теоретичні основи логістичної діяльності 

виробничих підприємств, її сутність, мету, функції, завдання та складові – логістичні 

процеси й операції кожної фази логістики. Удосконалено класифікацію логістичних витрат. 

За результатами наукового дослідження вдосконалено: організаційно-інформаційне 

забезпечення системи управління логістичними витратами; методику обліку логістичних 

витрат, з використанням аналітичних рахунків до субрахунку 239 “Витрати логістичної 

діяльності”; методичний інструментарій бюджетування логістичних витрат структурних 

підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, за статтями витрат і фаз логістичної 

діяльності за елементами витрат. 
Розроблено організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю 

логістичних витрат підприємств з використанням контрольно-аналітичних відомостей 
виконання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності двох рівнів, 
запропоновано методичні прийоми розкриття інформації про логістичні витрати центрів 
відповідальності в управлінській звітності, визначено організаційні засади моніторингу 
логістичних витрат на основі показників оцінювання діяльності структурних підрозділів, 
удосконалено нормативно-довідкову інформацію щодо логістичних витрат виробничих 
підприємств у середовищі автоматизованих інформаційних систем. 

Ключові слова: логістика, логістичні витрати, управлінський облік, внутрішній 
контроль, методика, організація, центр відповідальності, центр логістичних витрат, 
управління. 

 

ABSTRACT 

Levkovych A. V. Accounting and Internal Control in the Management of Logistics 

Costs of Production Enterprises. – The manuscript. 

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences on speciality 

08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by the types of economic activity). – Lviv University 

of Trade and Economics. – Lviv, 2018. 

The dissertation is focused to the improvement of theoretical, organizational and methodical 

foundations of accounting and internal control in the management of logistics costs of production 

enterprises in order to optimize it. 

The state and development prospects of enterprises for the production of control-measuring 

devices in Ukraine were explored. It is determined that logistics activities of production enterprises 

should cover traditional components: procurement, internal production, sales, warehouse, transport, 

information logistics, order management logistics and inventory management; the formation of the 

infrastructure of logistics processes, the formation of information support accounting and control of 

logistics costs, as well as the subsystem management logistics costs. 
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It is substantiated that the branch organizational and technological peculiarities activity of 

enterprises for the production of control-measuring devices are as follows: organizational structure 

of the enterprise; the presence of regular suppliers of purchasing details and the change of suppliers 

of metal, of permanent carriers in the organization of supply of industrial stocks and sales of 

finished products; the presence of transportation costs for the transportation of production stocks 

and finished products from the warehouses of carriers with the simultaneous use of the same own 

vehicles; necessity of intra-factory transportation of metal, billets, purchased parts, parts of own 

production, finished products; obligatory verification of finished products (control-measuring 

devices) as internal and standardization services and metrology, the use of wooden containers for 

the transport of finished products, the performance of warranty repair of finished products and re-

verification of control-measuring devices, small volumes of production stocks and finished 

products, availability of information support department. 

The classification of logistics costs of enterprises for the production of control-measuring 

devices were improved. The classification features – In the phases of logistics (costs of phases of 

supply, production, sales) and structural subdivisions involved in logistics processes were proposed. 

Investigation of problem aspects of management accounting of logistics costs of industrial 

enterprises allowed to determine the classification features, requirements and stages of formation of 

responsibility centers for logistics costs of two levels (by structural units involved in logistics 

processes, and phases of logistic activity). The principles and tasks of the informational approach to 

the organization of accounting logistics costs are reflected in the developed Guide to the costs of the 

production enterprise for the needs of management accounting. 

The organizational and methodical model of accounting of logistics costs production 

enterprises of control-measuring devices by the centers of responsibility of two levels with the use 

of analytical accounts of the third and fourth order to the account 23 "Production" subaccount 239 

“Logistics costs” is developed. Practical proposals were substantiated and reflected in internal 

documents: Recommendations for the formation by the centers of responsibility for logistics costs 

and Methodical guidelines for accounting logistics costs of production enterprises. 

The classification of budgets of logistics costs of production enterprises by the 

systematization and grouping taking into account its economic essence, purpose, sectorial specifics, 

etc. has been improved. The system of logistics costs budgeting for the centers of responsibility of 

the first level (phases of supply, production and sales) and second level centers of responsibility 

(structural subdivisions involved in logistics processes) were developed. The sequence of 

implementation, organization of the budgeting process and the document flow were proposed. 

The results of the research were determined the organizational and methodical elements 

internal control of logistics costs of production enterprises, stages of its implementation, accounting, 

information, organizational and methodical support, and developed Recommendations on the 

organization of internal control of logistics costs. 

The classification signs of management reporting on logistics costs are determined, the 

matrix of elements of management reporting on logistics costs by the centers of responsibility in the 

system of internal control were formed, and Instructions for the formation of management reporting 

on logistics costs have been developed. 

To ensure the monitoring and evaluation the implementation of the budgets of the logistics 

costs of the centers of responsibility, the principles, elements of the process and stages of monitoring 

have been determined, a system of classification of deviations of the actual indicators of costs from 
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budgets has been developed taking into account the influence of certain factors. The ability to detect 

and elaborate the nature of deviations and their causes was provided by the developed Controlling 

and Analytical Statement on the implementation of the budgets of logistics costs for the centers of 

responsibility of the first and second levels. For the introduction of a logistic costs management 

system by activity (ABM), it was proposed to formulate reports on the implementation of budget 

phases of logistics activities in logistics processes. 

It was proposed on the technological platform of AIS to form modules for the management 

of purchases, production, sales, stocks (storage), and fixed assets, including vehicles and 

technological transport, personnel. It was proposed the modules of accounting, budgeting and 

internal control to management the logistics costs of the manufacturing enterprise and to solve 

problems of methodical coherence of logistics costs management modules with typical AIS 

modules. The corresponding tables of harmonization of the normative reference information of the 

accounting modules, budgeting and internal control of logistics costs and other modules systems 

were developed. 
Key words: logistics, logistics costs, management accounting, internal control, methodic, 

organization, centers of responsibility, center of logistics costs, management 
 

АННОТАЦИЯ 

Левкович А. В. Учет и внутренний контроль в управлении логистическими 

затратами производственных предприятий. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической 

деятельности). – Львовский торгово-экономический университет. – Львов, 2018. 

В диссертационной работе раскрыты теоретические основы логистической 

деятельности производственных предприятий, ее сущность, цели, функции, задачи и 

составляющие – логистические процессы и операции каждой фазы логистики. 

Усовершенствована классификация логистических затрат. 

По результатам научного исследования усовершенствованы: организационно-

информационное обеспечение системы управления логистическими затратами; методика 

учета логистических затрат, с использованием аналитических счетов к субсчету 239 

“Затраты логистической деятельности”; методический инструментарий бюджетирования 

логистических затрат структурных подразделений, задействованных в логистических 

процессах, по статьям расходов и фаз логистической деятельности по элементам затрат. 

Разработано организационно-методическое обеспечение внутреннего контроля 

логистических затрат предприятий с использованием контрольно-аналитических 

ведомостей исполнения бюджетов логистических затрат центров ответственности двух 

уровней, предложены методические приемы раскрытия информации о логистических 

затратах центров ответственности в управленческой отчетности, определены 

организационные основы мониторинга логистических затрат на основе показателей оценки 

деятельности структурных подразделений; усовершенствована нормативно-справочная 

информация о логистических затратах производственных предприятий в среде 

автоматизированных информационных систем. 

Ключевые слова: логистика, логистические затраты, управленческий учет, 

внутренний контроль, методика, организация, центр ответственности, центр логистических 

затрат, управление. 


