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АНОТАЦІЯ 
 

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

витратами виробничих підприємств. –  Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

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. 

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних, організаційних і 

методичних засад обліку і внутрішнього контролю в управлінні логістичними 

витратами виробничих підприємств з метою їх оптимізації.  

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. 

Досліджено стан та перспективи розвитку підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів в Україні. Визначено, що логістична 

діяльність виробничих підприємств повинна охоплювати традиційні складові: 

закупівельну, внутрішньовиробничу, збутову, складську, транспортну, 

інформаційну логістики, логістику управління замовленнями та управління 

запасами; формування інфраструктури логістичних процесів, 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 такі як: організаційна структура підприємства; 

наявність постійних постачальників купівельних деталей та зміна 

постачальників металу, постійних перевізників при організації постачання 
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виробничих запасів та 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 

металу, заготовок, куплених деталей, 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, наявність відділу інформаційного забезпечення.  

Удосконалено класифікацію логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів. Запропоновані класифікаційні ознаки – за 

фазами логістичної діяльності (витрати фаз постачання, виробництва, збуту) 

та структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах. 

Дослідження проблемних аспектів управлінського обліку логістичних 

витрат виробничих підприємств 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. 

Розроблено організаційно-методичну модель обліку логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів за центрами 

відповідальності двох рівнів з використанням рахунків аналітичного обліку 

третього та четвертого порядку до рахунку 23 “Виробництво” субрахунку 239 

“Витрати логістичної діяльності”. Практичні пропозиції обґрунтовані та 

відображені у внутрішніх документах: Рекомендаціях з формування центрів 
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відповідальності щодо логістичних витрат та Методичних вказівках з обліку 

логістичних витрат виробничих підприємств. 

Удосконалено класифікацію бюджетів логістичних витрат виробничих 

підприємств шляхом систематизації й групування з урахуванням їх економічної 

сутності, призначення, галузевої специфіки тощо. Розроблено систему 

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), 

запропоновано послідовність запровадження, організації процесу 

бюджетування та схему документообігу. 

За результатами дослідження визначено організаційно-методичні 

елементи внутрішнього контролю логістичних витрат виробничих підприємств, 

етапи його запровадження, обліково-інформаційне та організаційно-методичне 

забезпечення та розроблено Рекомендації з організації внутрішнього контролю 

логістичних витрат. 

Визначено класифікаційні ознаки управлінської звітності щодо 

логістичних витрат, сформовано матрицю елементів управлінської звітності 

щодо логістичних витрат за центрами відповідальності у системі внутрішнього 

контролю, розроблено Вказівки з формування управлінської звітності щодо 

логістичних витрат. 

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 

певних факторів. Можливість виявити і деталізувати характер відхилень та їх 

причини забезпечують розроблені Контрольно-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. 
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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 та для вирішення проблем методичної узгодженості 

модулів управління логістичними витратами з типовими модулями АІС 

розроблено відповідні таблиці узгодженості нормативно-довідкової інформації 

модулів обліку, бюджетування та внутрішнього контролю логістичних витрат 

та інших модулів системи. 

Ключові слова: логістика, логістичні витрати, управлінський облік, 

внутрішній контроль, методика, організація, центр відповідальності, центр 

логістичних витрат, управління. 
 

ANNOTATION 

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

Logistics Costs of Production Enterprises. – Qualification scientific work on the 

rights of manuscripts. 

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 object of research is the system of accounting and internal control of 

logistics costs of enterprises for the production of control and measuring devices. 

The subject of the study is a set of theoretical, methodological, organizational 

and practical aspects of accounting and internal control of logistics costs of 

enterprises for the production of control and measuring devices. 

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. 



6 
 

 

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. 

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 
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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 budgets has been developed taking 

into account the influence of certain factors. The ability to detect and elaborate the 
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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. 
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9. Левкович А. В. Організаційно-методичні основи внутрішнього контролю 
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друк. арк.)]. 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

11. Левкович А. В. Логістичні витрати виробничих підприємств: сутність та 

характеристика для потреб обліку / А. В. Левкович // Теорія і практика 

бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи 

розвитку : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 
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економічного стану країни : матеріали Міжнародної науково-практичної 
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фундація”. – Львів : ЛЕФ, 2015. – 144 с. – С. 130-132. (0,17 друк. арк.) 

15. Левкович А. В. Принципи формування інформаційного забезпечення 

обліку логістичних витрат / А. В. Левкович // Фінансово-економічний розвиток 

України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали V всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Львів, 20 листопада 2015 р.) / [відп. за вип. 
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2018 г.). – 2018. –  София : “Бял ГРАД-БГ”. –  80 с. – С. 11-13. (0,17 друк. арк.) 

[Особистий внесок: запропоновано етапи запровадження внутрішнього 

контролю логістичних витрат (0,10 друк. арк.)]. 

 

  



13 
 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП  14 

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні засади обліку та контролю 
логістичних витрат виробничих підприємств 

 
22 

1.1. Основи логістичної діяльності виробничих підприємств 22 

1.2. Організаційні особливості логістичної діяльності підприємств з 
виробництва контрольно-вимірювальних приладів та їх вплив на 
організацію й методику обліку і контролю логістичних витрат 

 
39 

1.3. Логістичні витрати виробничих підприємств як об’єкти обліку 
та контролю 

 
55 

Висновки до розділу 1 73 

РОЗДІЛ 2. Облік у системі управління логістичними витратами 
виробничих підприємств 

 
76 

2.1. Організаційно-інформаційне забезпечення обліку логістичних 
витрат підприємства за центрами відповідальності 

 
76 

2.2. Методика обліку логістичних витрат у формуванні системи 
відповідальності 

 
96 

2.3. Бюджетування в системі управління логістичними витратами 
виробничого підприємства 

 
116 

Висновки до розділу 2 140 

РОЗДІЛ 3. Внутрішній контроль в управлінні логістичними 
витратами виробничих підприємств 

 
143 

3.1. Організаційно-методичні основи внутрішнього контролю 
логістичних витрат виробничих підприємств 

 
143 

3.2. Управлінська звітність у системі внутрішнього контролю 
логістичних витрат за центрами відповідальності 

 
165 

3.3. Моніторинг та оцінювання логістичних витрат для прийняття 
управлінських рішень 

 
188 

Висновки до розділу 3 210 

ВИСНОВКИ 214 

ДОДАТКИ 220 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 380 

 
  



14 
 

 

ВСТУП 
 

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,                            
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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. 

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-
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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. 
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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 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. 
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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 
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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 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.  
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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 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 оприлюднені автором на восьми конференціях, серед 

яких: VII міжнародна науково-практична конференція, “Теорія і практика 
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бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи 

розвитку” (м. Львів, 16-17 травня 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція для студентів, аспірантів та молодих учених “Розвиток 

економічної системи в контексті міжнародного співробітництва” (м. Київ, 21-22 

серпня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція для студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Наука та інновації як ключові фактори 

конкурентного лідерства у глобальній економіці” (м. Київ, 16-17 жовтня 2015 

р.); Міжнародна науково-практична конференція “Шляхи стабілізації 

фінансово-економічного стану країни“ (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 р.); V 

всеукраїнська науково-практична конференція “Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” (м. Львів, 20 

листопада 2015 р.); Наукова конференція професорсько-викладацького складу і 

аспірантів Львівського торговельно-економічного університету “Актуальні 

проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції“ (м. Львів,         

2016 р.); Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів 

Львівського торговельно-економічного університету “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції“ (м. Львів, 2017 р.); XIV 

міжнародна науково-практична конференція: Політологія. Закон. Економіка. 

Публічне адміністрування (м. Софія, 15-22 лютого 2018 р.) 

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.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Основи логістичної діяльності виробничих підприємств 

 

Сучасна економічна система, що характеризується збільшенням 

інформаційної невизначеності і пов’язаними з нею економічними ризиками, 

жорсткою конкуренцією між суб’єктами господарювання, висуває нові вимоги 

до управління виробничими підприємствами, розробку таких концепцій і 

методів управління, які б забезпечили у першу чергу конкурентні переваги 

господарюючих суб’єктів і тим самим сприяли збільшенню прибутку й 

економічному зростанню та водночас певною мірою знижували рівень 

інформаційної невизначеності і 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. Стрімкий розвиток теоретичних засад логістики і 

впровадження досягнень науки у повсякденну економічну діяльність 

виробничих підприємств доводить ефективність методів логістичного 

управління в досягненні конкурентних переваг. Це відбувається завдяки 

спрямуванню логістичної науки на досягнення таких основоположних цілей, як 

зниження загальних витрат за одночасного підвищення рівня обслуговування 

клієнта [228]. 

Проблемам логістики, розкриттю її змісту, принципам, завданням та 

значенню в забезпеченні ефективності функціонування підприємств присвячена 

величезна кількість робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме:                  

Б. А. Анікіна,  Д. Бенсона, Дж. Уайтхеда, М. Василевського,                               

А. М. Гаджинського, М. П. Гордона, С.Б. Карнаухова, Є. В. Крикавського,     

О.Б. Малікова, Л. А. Мороз, Ю. М. Неруша, М. А. Окландера,                             
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Я. М. Панчишина, А. І. Семененко, В. І. Сергєєва, В.П. Соколіна,  Д. Уотерса, 

Л. С. Федорова, Н. І. Чухрая та інших. Ці автори розкривають суть поняття 

логістики, формулюють основні положення її концепції, наводять перелік 

функцій та характеризують інструменти логістичного управління. Разом з тим, 

поняття “логістика” до цього часу залишається одним із найдискусійніших в 

економічній літературі та існують певні суперечності (додаток А, табл. А.1). 

Вітчизняні та зарубіжні вчені вкладають різне значення в поняття 

“логістика”. До того ж, за останні десятиріччя у науковій літературі з’явились 

нові трактування цього терміну, що обумовлено інтенсивним розвитком 

ринкової економіки та формуванням нових підходів до організації логістичних 

процесів і руху потоків. 

Особливою є думка Малікова О. Б., який вважає, що “логістика – це ряд 

галузей народного господарства країни, економіки, науки і техніки, що 

займаються раціональним розподілом вантажів, організацією вантажопотоків, 

включаючи їхнє інформаційне забезпечення, єдину транспортну систему 

країни, міжгалузеві системи складського господарства, транспортно-складські 

підсистеми промислових підприємств, процеси формування транспортних 

партій, комплектацію, пакування, пакетування вантажів, контейнеризацію, 

планування перевезень, виробництва та збуту продукції проміжного і 

споживчого призначення” [168]. 

Проте, на думку значної групи вчених, а саме: А. У. Альбєкова,               

В. П. Федько, О. О. Митько, Б. О. Анікіна, В. В. Дибської, М. Василевського,  

Х. Крампе, В. Є. Ніколайчука, В. Г. Кузнєцова, А. М. Роднікова, - логістика - це 

наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням 

та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, що здійснюються в 

процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, 

внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, 

доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами та 

вимогами останнього, а також передавання, зберігання й оброблення 

відповідної інформації [2,6, 41, 118, 204, 233]. 
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Визначаючи поняття логістики, Ю. Г. Лебедєв вказує, що основним 

об’єктом дослідження є матеріальний потік, а логістика – це наука про 

подолання та перетворення перешкод на його шляху до кінцевого споживача. 

Проте при цьому пропонує дотримуватися принципу співіснування в єдиному 

логістичному просторі різних видів, типів і різновидів логістики [138].  

М. П. Гордон та С. Б. Карнаухов вважають, що “логістика – це наукові 

розробки та господарська практика щодо координації складування і 

транспортного обслуговування, комплексне, скоординоване управління 

загальним процесом товароруху у масштабах окремих регіонів та країни в 

цілому, а також інтеграція матеріально-технічного забезпечення, 

транспортування вантажів та систем передачі інформації щодо фізичного 

прямування ресурсів” [59]. Такого ж погляду дотримується Л. С. Федоров, 

вказуючи, що логістика – це найважливіший науково-практичний напрямок 

удосконалення інфраструктури суспільного виробництва, що виражається у 

виконанні та розвитку сукупності функцій забезпечення фізичного просування 

товарів у процесі їх руху, та новий напрямок науково-практичної діяльності, що 

характеризує в цілому управління матеріальним та відповідними 

інформаційними потоками  [265]. Їх трактування розширює С. М. Нагловський, 

вказуючи, що логістика - це теорія і практика оптимізації доцільної сукупності 

взаємодоповнюючих виробничих, транспортних, комерційних видів діяльності 

та її відношень із оточуючим середовищем на основі конкретно 

цілеспрямованої, коректно обґрунтованої системної інтеграції і комплексної 

адаптації у просторі та часі їх внутрішніх і зовнішніх функціональних 

потокових процесів, капіталу, трудових ресурсів, засобів та предметів праці, 

виробничих та організаційних структур управління та інших необхідних 

елементів, структур і процесів на всіх етапах життєвого циклу сукупної 

діяльності з метою отримання синергетичних переваг ефективного 

функціонування та регрес імпульсів інтенсивного розвитку у конкурентному 

середовищі життєдіяльності [193]. 

З іншого боку, багато вчених визначає логістику як науку про управління 
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матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними, фінансовими та 

сервісними потоками в економічній системі від місця їх зародження до місця 

споживання для досягнення цілей системи і з оптимальними витратами 

ресурсів (В. С. Лукінський [162], Ю. М. Неруш [200], І. І. Сидоров [242],         

Н. І. Чухрай, Р. Патора [276]). Такої ж думки дотримується Б. К. Плоткін [218], 

проте правомірно стверджує, що це поняття охоплює і систему методів 

управління матеріальними потоками, які є органічною частиною менеджменту 

кожного підприємства, що використовує в своїй діяльності матеріальні ресурси 

і предмети їх переробки. Своєю чергою, О. І. Семененко розглядає логістику як 

науковий напрям, пов’язаний з розробкою раціональних методів управління 

матеріальними і відповідними фінансовими і операційними потоками в умовах 

переходу від вільного ринку до регульованої ринкової економіки і навпаки 

[239].  

Прихильниками широкого тлумачення логістики є зарубіжні вчені:          

П. Конверс [291], П. Друкер [77], Е. Мате і Д. Тіксьє [173], Д. Бенсон,           

Дж. Уайтхед [17], Р. Д. Шапіро та Дж. Л. Хескетт [292], які розуміють під нею 

“способи і методи координації відносин фірми з партнерами, засіб координації 

попиту, що пред’являється ринком, і пропозиції, що висувається компанією..., 

спосіб організації діяльності підприємства, який дозволяє об’єднати зусилля 

різних одиниць, що виробляють товари і послуги, з метою оптимізації 

фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються фірмою 

для реалізації своїх економічних цілей” [173]. 

Інтегруючу особливість логістики підкреслюють Л. Б. Міротін та              

І. Е. Ташбаєв. На їх погляд, логістика – це наука про організацію спільної 

діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства, а також групи 

підприємств по ефективному просуванню продукції по ланцюгу “закупівлі 

сировини - виробництво - збут - розподіл” на основі інтеграції і координації 

операцій, процедур і функцій, виконуваних в рамках даного процесу з метою 

мінімізації загальних витрат ресурсів. Про цьому в основу концепції логістики 

покладено систему поглядів на підвищення ефективності функціонування 
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підприємств на основі оптимізації функціональних та інформаційних процесів, 

що покликано сприяти створенню доданої вартості з мінімальними сукупними 

витратами [182]. 

Узагальнюючи думки багатьох вчених, можна погодитися з твердженням 

Є. В. Крикавського про існування трьох підходів до визначення поняття 

“логістика”. Перший орієнтує на переміщення, тобто логістика — це дії, 

завдяки яким відбуваються планування, керування, реалізація, контролювання 

та регулювання просторово-часової трансформації товарів і пов’язані з цим 

кількісно-асортиментно-якісні зміни, маніпуляційні зміни та зміни в 

логістичному сервісі. Другий орієнтує на цикл споживання продукту: тобто 

логістика — допоміжне управління плануванням, контролюванням і 

регулюванням, яке в період споживання продукту гарантує ефективне 

використання засобів і адекватне ефективності логістичних елементів під час 

усіх фаз періоду споживання (ініціювання, планування, реалізації, експлуатації 

та ліквідації). Третій орієнтує на послуги: логістика — процес координації 

нематеріальних дій для ефективного надання послуг щодо витрат і згідно з 

вимогами клієнта. Багатогранність дефініцій логістики зумовлена розвитком і 

збагаченням її концепції [120].  

Тому як висновок можна погодитися з думкою вчених наукової школи 

“Львівської політехніки”, що логістика - це наука про оптимальне управління 

матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних 

адаптивних системах із синергічними зв’язками [119]. 

Отже, проведені дослідження свідчать, що концепція логістики базується 

на оптимізації руху логістичних потоків з метою запобігання нераціональному 

витрачанню ресурсів підприємства та підвищення ефективності 

функціонування підприємств [136, 183].  

У трактуваннях логістики як науки авторами підкреслюються різні 

функціональні аспекти логістики: управління матеріальними і супутніми 

потоками, планування, організація і контроль руху потоків у просторі і часі, 

управління транспортуванням, складуванням і іншими операціями, раціональна 
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організація виробництва, транспортування, розподіл матеріалів і продукції, 

складування, консультативні й інші послуги в процесі товароруху тощо.  

Визначення логістики як методології управління характеризують її як 

сукупність способів, методів, інструментів, форм ефективного управління 

потоками, логістичними сферами, функціями, процесами та операціями. 

У рамках трактування логістики як діяльності варто виокремити такі 

найбільш характерні складові: 

– напрям діяльності, що спрямований на ефективне управління 

матеріальними і супутніми потоками у сферах постачання, виробництва та 

реалізації; 

– форма оптимізації ринкових зв’язків, гармонізація інтересів учасників 

процесу товароруху, механізм досягнення компромісу між підприємством і 

споживачами; 

– спосіб узгодження діяльності різноманітних служб, пов’язаних із 

матеріальним забезпеченням, плануванням виробництва, збутом продукції та 

управління ними; 

– інструмент управління, що спрямований на раціоналізацію та 

оптимізацію руху логістичних потоків;  

– процес управління рухом та зберіганням виробничих запасів і готової 

продукції в господарському обороті від моменту сплати коштів постачальникам 

до моменту отримання коштів за доставку готової продукції споживачу; 

– сукупність певних дій з постачання, транспортування, складування та 

інших матеріальних та нематеріальних операцій, що здійснюються в процесі 

доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, 

внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, 

доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами та 

вимогами останнього, а також передавання, зберігання та обробки відповідної 

інформації. 

У визначенні логістичної діяльності, на думку автора, ключовими є 

практичний та процесний аспекти, які реалізуються через систему елементів. 
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Цими елементами виступають: 

– фази логістичної діяльності (постачання, виробництво, збут); 

– об’єкти логістики (матеріальні, фінансові, інформаційні потоки); 

– суб’єкти логістичної діяльності (керівники структурних підрозділів, що 

безпосередньо беруть участь у логістичних процесах); 

– функції логістичної діяльності; 

– логістичні процеси; 

– логістичні операції. 

Органічне поєднання зазначених елементів формує організаційну 

структуру логістичної діяльності виробничого підприємства (рис. 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Елементи організації логістичної діяльності виробничого підприємства 

(сформовано автором) 
 

Варто зазначити, що логістична діяльність виробничого підприємства як 

напрям господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками підприємства шляхом послідовного 
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та взаємоузгодженого виконання логістичних операцій, є важливою складовою 

його внутрішнього середовища. 

З огляду на це систему управління виробничим підприємством варто 

розглядати: по-перше, як таку, що визначає і формує конкурентні переваги; по-

друге, ідентифікує відносини між логістичною та іншими сферами діяльності 

підприємства, по-третє, впливає на формування витрат, у тому числі 

логістичних. Тому важливо встановити взаємозв’язок між логістикою і 

виробництвом. 

Основним конструктивним принципом логістичної діяльності будь-якого 

підприємства, в тому числі і промислового, є правило «8R», що полягає в 

забезпеченні наявності потрібного продукту (right product) та відповідної 

релевантної інформації (right information) у необхідній кількості (right quantity) 

відповідної якості (right quality) у потрібному місці (right place) у встановлений 

час (right time) для конкретного споживача (right consumer) з мінімальними 

витратами (right cost).  

Логістична діяльність як інтегроване управління потоками на 

промисловому підприємстві охоплює майже всі його структурні підрозділи – 

відділи постачання, транспорту, збуту, маркетингу, логістики, склади 

виробничих запасів і готової продукції, виробничі допоміжні та обслуговуючі 

підрозділи та складається з фаз – постачання, виробництва й збуту.  

Виробниче промислове підприємство характеризується наявністю трьох 

взаємозалежних фаз: постачання, виробництва і збуту. Відповідно, логістичне 

управління в межах підприємства має стосуватися довгострокових, 

середньострокових і короткострокових завдань, бути визначеним стосовно мети 

та окремих логістичних рішень як у кожній логістичній фазі виробничого 

підприємства, так і загалом для нього. 

На нашу думку, до основних логістичних рішень у функціонуванні 

виробничого підприємства належать такі: 

– вибір оптимальної спеціалізації виробництва; 

– вибір технології виробництва; 
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– вибір постачальників виробничих запасів; 

– вибір транспортно-складських технологій; 

– визначення обсягу закупівлі виробничих запасів, обсягу виробництва та 

обсягів готової продукції для реалізації; 

– обґрунтування величини запасів; 

– оптимізація використання технологічного часу. 

Щодо окремих фаз логістичної діяльності виробничих підприємств, то 

управління логістичною діяльністю визначає мету й основні логістичні функції 

та завдання для кожної складової. 

Логістика постачання охоплює сферу матеріально-технічного постачання 

підприємства і включає зовнішнє транспортування виробничих запасів, їх 

складування та зберігання, переміщення до виробничих цехів. 

Основна мета логістики постачання полягає в забезпеченні виробничої 

програми виробничими запасами з урахуванням термінів постачання, їх 

кількості, якості та асортименту з мінімальними витратами.  

Для її реалізації передбачається здійснення відповідного переліку 

логістичних функцій: 

–  визначення потреби у виробничих запасах; 

–  розміщення замовлень у визначених постачальників; 

–  закупівля та надходження виробничих запасів; 

–  складування, утримання та поповнення виробничих запасів; 

–  транспортування зовні і всередині підприємства. 

Отже, під логістикою постачання слід розуміти комплексне планування, 

управління та фізичне опрацювання потоку виробничих запасів та відповідного 

інформаційного потоку в процесі їх руху від постачальників до виробництва з 

метою оптимізації витрат підприємства. 

Виробнича логістика охоплює сферу безпосереднього виготовлення 

продукції і включає процеси від початку виробництва до передачі готової 

продукції у сферу збуту, в тому числі внутрішньовиробниче переміщення 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих деталей тощо між 
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виробничими цехами, дільницями, бригадами та складування у цих виробничих 

підрозділах. Управління виробничим процесом передбачає його оптимізацію на 

основі максимального використання виробничих потужностей, необхідних 

обсягів виробничих запасів у рамках виконання виробничої програми. 

Логістичний підхід перебудовує систему управління виробництвом з 

урахуванням системних логістичних рішень.  

Основна мета виробничої логістики полягає в організації технологічного 

процесу відповідно до запланованих обсягів збуту готової продукції при 

одночасній мінімізації виробничих запасів у процесі виготовлення та 

оптимізації витрат на виробництво, що включає:  

– оперативне планування та управління виробництвом для скорочення 

часу виготовлення готової продукції при збереженні її оптимальних обсягів 

відповідно до отриманих замовлень; 

– підвищення ефективності використання виробничих потужностей та 

поглиблення спеціалізації; 

– підвищення рівня кваліфікації робочої сили та мінімізація витрат ручної 

праці; 

– оптимізацію внутрішньовиробничих транспортно-складських та 

пакувальних процесів і зменшення витрат на них; 

– зменшення до оптимальних обсягів незавершеного виробництва; 

– уникнення виробничого браку з метою зменшення часу на виготовлення 

готової продукції та витрат на виправлення браку. 

Для її реалізації передбачається здійснення відповідного переліку 

логістичних функцій: 

–  планування виробничої програми; 

– організація виробничого процесу та використання виробничих 

потужностей; 

– планування та організація матеріального потоку і 

внутрішньовиробничого транспортування, складування і пакування.  
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Логістичний розгляд матеріального потоку безпосередньо у виробничому 

процесі вимагає особливої уваги до таких окремих функцій, як внутрішнє 

транспортування, проміжне складування, виробничий контроль та пакування. 

Тому виробнича логістика - це комплексне планування та управління 

матеріальним потоком у процесах виготовлення, внутрішньовиробничого 

транспортування і складування сировини, матеріалів, деталей та 

напівфабрикатів із відповідним інформаційним потоком, з одночасним 

забезпеченням витратної та часової оптимізації характеристик матеріального 

потоку. 

Логістика збуту на виробничому підприємстві охоплює процеси 

переміщення готової продукції від виробничих підрозділів спершу до складів і 

в подальшому до покупців. Оскільки покупець не завжди є кінцевим 

споживачем, а між підприємством та кінцевим споживачем часто знаходиться 

третя сторона — посередник, то логічно не ототожнювати логістику збуту 

виробничого підприємства з логістикою продажу, логістикою торгівлі.  

Основна мета логістики збуту полягає в організації збутової діяльності 

виробничого підприємства відповідно до замовлень покупців з мінімальними 

витратами на складування готової продукції, її пакування, навантажування-

розвантажування та транспортування, що включає: 

– мінімізацію витрат на складування, пакування та внутрішнє і зовнішнє 

транспортування готової продукції; 

– мінімізацію запасів готової продукції; 

– реалізацію готової продукції відповідно до замовлень покупців (час, 

якість, ціна) та з мінімальними витратами. 

Логістична мета у сфері збуту передбачає перелік таких логістичних 

функцій: 

– складування, зберігання, пакування і транспортування (внутрішнє і 

зовнішнє) готової продукції; 

–  управління запасами готової продукції; 

–  планування збуту, виконання угод та реалізаційної мережі. 
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Логістика збуту – це комплексне планування, управління та фізичне 

опрацьовування потоку готової продукції з відповідним інформаційним 

потоком у межах передачі готової продукції з виробництва до збутових 

підрозділів та покупців з метою оптимізації витратних та часових 

характеристик. 

Повніша, детальна структура логістичних рішень у системі управління 

логістичною діяльністю виробничого підприємства може бути отримана на 

основі визначення функцій і завдань логістичної діяльності в окремих фазах та 

загалом для підприємства, як це подано в додатку Б табл. Б.1.  

Отже, логістична діяльність виробничих підприємств повинна 

охоплювати традиційні складові: закупівельну, внутрішньовиробничу, збутову, 

складську, транспортну, інформаційну логістики, логістику управління 

замовленнями та управління запасами; формування інфраструктури 

логістичних процесів (визначення потреби в складських приміщеннях, технічне 

забезпечення транспортними засобами тощо), формування інформаційного 

забезпечення обліку і контролю логістичних витрат, а також підсистему 

управління логістичними витратами (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Зміст логістичної діяльності виробничих підприємств 
(сформовано автором) 
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Управління виробничим підприємством на принципах логістики повинно 

працювати як цілісний, нероздільний механізм усіх його складових ланок. На 

нашу думку, від етапу ресурсного забезпечення підприємства до етапу 

задоволення потреб клієнта відбувається комплексний, укрупнений процес 

щодо ефективної роботи підприємства (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.3. Схема функціонування логістичної діяльності виробничого 

підприємства (сформовано автором) 
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частин, напівфабрикатів, готової продукції) в постачанні, у виробництві, у збуті, в 

межах яких учасники логістичного процесу виконують матеріальні і 

нематеріальні операції, пов’язані з переміщенням, складуванням, збереженням 

тощо.  

Під логістичною операцією слід розуміти відособлену сукупність дій, 

скеровану на перетворення матеріального потоку. Традиційними логістичними 

операціями виробничого підприємства вважаються транспортування, складування, 

комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення сировини, 

матеріалів, запасних частин, напівфабрикатів і готової продукції у процесах 

постачання, виробництва та збуту, а також збір, збереження та обробка даних 

інформаційного потоку тощо.  

Об’єктом логістичної діяльності будь-якого підприємства виступає 

сукупність матеріальних, інформаційних та фінансових потоків. Потік – це 

сукупність об’єктів, що сприймається як єдине ціле, існує як процес на певному 

часовому проміжку та вимірюється в абсолютних одиницях за визначений 

період часу [12, c. 378].  

Логістична діяльність підприємства повинна ґрунтуватися на системній 

оптимізації всіх логістичних потоків, при цьому в центрі досліджень передусім 

знаходяться матеріальні потоки як такі, що мають істотну фізичну сутність, 

тобто фізичні характеристики матеріальних ресурсів формують їх особливу 

фізичну здатність до переміщення. Поняття матеріального потоку є 

найважливішим в економічній логістиці. Воно узагальнює безперервність зміни 

та руху продуктів праці у сфері виробництва та обігу. 

Матеріальний потік – це матеріальні ресурси або продукція, що 

розглядаються в процесі виконання логістичних (транспортування, складування 

та ін.) або технологічних (механічна обробка, збірка та ін.) операцій за певний 

проміжок часу [12, с. 380-383]. 

Відповідно, матеріальний потік виробничих підприємств як об’єкт 

логістичних операцій являє собою сукупність сировини, матеріалів, деталей, 

запасних частин, напівфабрикатів, готових виробів та інших запасів, що 
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рухаються від постачальників через заготівельні, виробничі та збутові підрозділи 

підприємства до споживачів. 

І. М. Карп зазначає, що матеріальний потік можна охарактеризувати 

таким набором параметрів: номенклатура, асортимент і кількість запасів; 

габаритні характеристики (об’єм, площа, лінійні розміри); вагові 

характеристики (загальна маса, вага брутто, вага нетто); характеристика тари 

(упаковки); умови договорів купівлі-продажу; умови транспортування та 

страхування тощо [99].  

На виробничому підприємстві матеріальний потік на етапі забезпечення 

процесу виробництва матеріальними ресурсами виступає у формі потоку 

сировини, комплектуючих, запасних частин, допоміжних матеріалів, на етапі 

виробництва – у формі напівфабрикатів, запасних частин, на етапі розподілу і 

збуту – у формі готової продукції, тари і тарних матеріалів для продукції, що 

знаходиться в споживанні. Тому дослідження матеріальних потоків служить 

основою для оптимізації технологічних процесів виробництва, матеріально-

технічного забезпечення, транспортування і збуту продукції, раціоналізації 

документообігу, проектування виробничих, складських і допоміжних 

приміщень, створення високоефективної комунікаційної інфраструктури й 

організаційних структур управління [204, с. 43; 205, с. 79-80]. 

У тих випадках, коли матеріальні потоки розглядають не в часовому 

інтервалі, а в певний момент часу, вони утворюють матеріальні запаси 

(сировини, готової продукції). Таким чином, матеріальні потоки можуть 

знаходитися в двох протилежних станах: динамічного матеріального потоку і 

статичного матеріального потоку (запасу). Крім цього, матеріальні потоки, 

знаходячись у вигляді запасів, можуть перебувати в динамічному стані 

(наприклад, в процесі здійснення складських робіт, передислокації, підготовки 

виробничих запасів до виробничого споживання і т.д.). 

Управління запасами відіграє значну роль у діяльності підприємства. 

Дефіцит запасів сировини або готової продукції може призвести до великих 

збитків або втрати частки ринку. Крім того, перенасичення складів запасами 
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призводить до їх морального зношення, псування і, в результаті, до 

неефективного використання оборотних коштів підприємства. 

Процес управління матеріальним потоком однозначно вирішує сукупність 

завдань, і ця спроможність системи логістики матеріалізується в наборі уже 

згаданих функцій логістики. Основні функції логістики скеровані на переборення 

матеріальним потоком простору і часу. Відповідно, логістичні операції 

виробничого підприємства полягають у транспортуванні, навантажуванні-

розвантажуванні, складуванні та пакуванні запасів (сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, готової продукції тощо). Крім того, оскільки матеріальний потік 

трансформується з допомогою інформаційного потоку, то до складу функцій 

належить і необхідне інформаційне обслуговування.  

Інформаційний потік відповідає матеріальному потоку і розглядається як 

сукупність повідомлень у речовій, документальній (паперовій, електронній) та 

іншій формі, необхідних для управління та контролю за логістичними операціями, 

що здійснюються на виробничому підприємстві та у відносинах із зовнішнім 

середовищем. Інформаційні потоки вміщують розпорядчу та нормативно-

довідкову інформацію, інформацію для обліку, аналізу і контролю при 

прийнятті управлінських рішень.  

Потреба в обслуговуванні процесу переміщення у просторі та часі 

відповідних матеріальних потоків спричиняє виникнення логістичних 

фінансових потоків. Звідси логістичний фінансовий потік промислового 

підприємства - це спрямований рух фінансових коштів, що циркулюють на 

підприємстві та між ним і зовнішнім середовищем, необхідних для 

забезпечення ефективного руху певного матеріального потоку. 

У логістичній діяльності промислових підприємств за призначенням 

виділяють: фінансові потоки, зумовлені процесом закупки матеріальних 

ресурсів; фінансові потоки, пов’язані з відтворенням робочої сили; фінансові 

потоки, пов’язані з формуванням матеріальних витрат у процесі виробничої 

діяльності підприємства; фінансові потоки в сфері реалізації готової продукції 

тощо.  
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Укрупнена схема руху логістичних потоків на виробничому підприємстві 

під впливом управлінських функцій представлена нами на рис. 1.4. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Укрупнена схема руху логістичних потоків на виробничому 
підприємстві (сформовано автором) 
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діяльності підприємства не забезпечує виокремлення логістичних витрат ні у 

реєстрах за рахунками бухгалтерського обліку, ні у фінансовій звітності.  

Виходячи з того, що найважливішою проблемою підвищення 

ефективності логістичної діяльності підприємства є оптимізація логістичних 

витрат у фазах постачання, виробництва та збуту, виникає необхідність 

розгляду логістичних витрат з точки зору уточнення поняття “логістичні 

витрати”, виділення складових елементів логістичних витрат підприємства, 

удосконалення їх класифікації та оцінки, розроблення організації та методики 

їх обліку й контролю. 

Таким чином, аналіз і узагальнення дослідження наукових праць 

дозволили виділити основні засади логістичної діяльності виробничого 

підприємства: 

– логістична діяльність є практичною реалізацією концепції логістичного 

управління; 

– об’єктом у логістичній діяльності є матеріальний потік, а інформаційні 

та фінансові потоки розглядаються як супутні матеріальному; 

– цілеспрямована дія на об’єкт логістики (потоки), випливає з певної мети 

логістичної діяльності – досягнення довгострокового успіху у бізнесі на основі 

оптимізації витрат підприємства загалом та логістичних зокрема; 

– для забезпечення ефективності логістичної діяльності виробничого 

підприємства необхідно розробити організаційно-методичні засади обліку та 

внутрішнього контролю логістичних витрат з урахуванням сучасних наукових 

концепцій управління витратами. 

 

1.2. Організаційні особливості логістичної діяльності підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів та їх вплив на 

організацію й методику обліку і контролю логістичних витрат 

 

Однією з важливих ознак сучасного розвитку української держави є 

спрямованість економіки на підвищення конкурентоспроможності підприємств, 
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модернізацію виробництва, впровадження нових технологій та устаткування. 

Провідна роль у цих процесах належить галузі приладобудування, 

машинобудування, які виробляють засоби вимірювання, аналізу, обробки і 

надання інформації, обладнання регулювання, автоматичні й автоматизовані 

системи управління. За рівнем наукоємності дана галузь повинна залишатися 

провідною галуззю вітчизняного виробництва. Наукові ідеї, які народжувались 

у ній, забезпечували надійність роботи пристроїв в космонавтиці, 

радіоелектроніці, ракетобудуванні та літакобудуванні, в цілому відображали 

стан науково-технічного розвитку України. Водночас виробництво у сфері 

приладобудування в загальному експорті виробництва сьогодні не перевищує 

5% [82]. 

Сектор промислових газових лічильників є частиною приладобудування 

України. Підприємствам, які у виробничому процесі використовують паливні 

ресурси, для зменшення витрат і налагодження кращого обліку енергоресурсів 

потрібно встановити відповідні прилади. Зрозуміло, що основними цільовими 

ринками збуту для підприємств-виробників засобів обліку енергоносіїв є ті 

галузі економіки, які найбільше споживають енергоресурси. В Україні до таких 

галузей відносять металургію, хімічну промисловість, машинобудівну галузь, 

житлово-комунальне господарство [82]. 

Приладобудування займає провідне місце у промисловості розвинених 

країн. Різні вимірники, аналітичні, геофізичні й інші прилади, обчислювальні  і 

випробувальні машини, пристрої передачі даних, засоби телемеханіки і 

оргтехніки, комплексні системи контролю і регулювання випускають багато 

фірм Великобританії, Франції, Японії, США, Італії, Німеччини. 

Для приладобудування характерні усі риси машинобудівного 

виробництва, але й в той же час існують певні організаційно-технологічні 

особливості. Найважливіші з них визначаються організацією та технологією 

виробництва, рівнем спеціалізації підприємства та обсягами й номенклатурою 

продукції, що виробляється (прилади), а також потребами управлінського 

персоналу в отриманні інформації для прийняття управлінських рішень. 
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Провідне місце в приладобудуванні за кількістю і різноманітністю 

приладів, що випускаються, займають підприємства з виробництва контрольно-

вимірювальної техніки.  

У галузі виробництва контрольно-вимірювальної техніки здійснюється 

виготовлення такої продукції як: приладів для вимірювання електричних і 

магнітних величин (напруги, струму, потужності, частоти, фази, опору, ємкості, 

магнітних величин), приладів для вимірювання теплоенергетичних величин 

(температура, тиск, витрата, рівень), приладів для вимірювання механічних 

величин (ваги, сили, вібрації, деформації, міцності). Значне місце у виробництві 

контрольно-вимірювальної техніки займає розробка і виробництво засобів 

випробувальної техніки. Вагомим напрямом, що швидко розвивається, є 

аналітичне приладобудування, яке створює пристрої для визначення складу і 

концентрації речовин в різних середовищах, матеріалах і продуктах. Також 

значне місце у виробництві контрольно-вимірювальної техніки займають 

засоби передачі інформаційних сигналів і імпульсів, що управляють, на великі 

відстані.  

Державне управління статистики України відносить виробництво 

контрольно-вимірювальних приладів до таких видів промислової продукції за 

номенклатурою (НПП) як підклас 26.51 “Інструменти і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації”. Підклас 26.51 включає виробництво: 

– бортових реєстраторів (чорних ящиків), устаткування для розшукування, 

виявлення, навігації, аеронавігації та підводної навігації, у т.ч. радіо-

гідроакустичних буїв;  

– приладів контролю за станом навколишнього середовища та приладів 

автоматичного контролю за температурою, вологістю та подібними явищами;  

– водомірів, електричних лічильників та лічильників споживання 

електроенергії, води, газу, бензину тощо;  

– лабораторних ваг, інкубаторів та різноманітної лабораторної апаратури 

для вимірювання, тестування тощо; 

– апаратури для тестування сигналу електрозв’язку; 
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– інструментів для креслення, розмічування та вимірювання 

(креслярських столів та машин, розмічувальних інструментів  тощо). 

Що стосується водомірів, електричних лічильників та лічильників 

споживання електроенергії, води, газу, бензину тощо, то вони згруповані у 

групі 26.51.63 “Лічильники виробництва та споживання газу, рідини й 

електроенергії”, яка об’єднує підгрупи: 26.51.63.30 “Газоміри (уключаючи 

калібрувальні”; 26.51.63.50 “Лічильники для рідин (уключаючи калібрувальні, 

крім насосів для рідин)”; 26.51.63.70 “Лічильники електроенергії (уключаючи 

калібрувальні, крім вольтметрів, амперметрів, ватметрів тощо” (додаток В, 

табл. В.1). 

Обсяги виробництва контрольно-вимірювальних приладів групи 26.51.63 

в Україні за 2012-2016 роки у натуральних величинах наведено у табл. Д.1 

(додаток Д). Як видно з таблиці Д.1, кількість виготовлених контрольно-

вимірювальних приладів в Україні у 2016 році збільшилася на 372,6 тис. шт. у 

порівнянні з 2012 роком. Це відбулося за рахунок збільшення кількості 

виготовлених газомірів, включаючи калібрувальні, на 342,1 тис. шт. та 

лічильників для рідин, включаючи калібрувальні, відповідно на 134,2 тис. шт.  

Проте за досліджуваний період зменшилося виробництво лічильників 

електроенергії (уключаючи калібрувальні, крім вольтметрів, амперметрів, 

ватметрів тощо) на 103,7 тис. шт. Хоча у 2016 році частка виробництва 

лічильників електроенергії була найбільшою у групі 26.51.63 та складала 44%, 

у той же час частка виробництва лічильників для рідин, включаючи 

калібрувальні, відповідно 37,3%, а газомірів, включаючи калібрувальні, - лише 

18,7%. Динаміка виробництва контрольно-вимірювальних приладів в Україні за 

2012-2016 роки відображена на рис. 1.5.  

Як видно з рис. 1.5, обсяги виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів групи 26.51.63 в Україні у 2013 зменшилися майже на половину 

порівняно з 2012 р. 
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Рис. 1.5. Динаміка виробництва контрольно-вимірювальних приладів  
групи 26.51.63 “Лічильники виробництва та споживання газу, рідини й 

електроенергії” в Україні за 2012-2016 роки  
(сформовано на підставі додатку Д, табл. Д.1) 
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ТОВ “Техприлад” (м. Львів), ТОВ “Енергоприлад” (м. Вінниця), ТОВ “Самгаз” 

(м. Рівне), ТОВ “Вимірювальні технології” (м. Київ), ТОВ НВП “Курс” (м. 

Дніпропетровськ) та інші. Деякі з цих підприємств в основному виготовляють 

промислові лічильники газу, інші підприємства випускають побутові газові 

лічильники та інші контрольно-вимірювальні прилади. 

Особливості виробництва контрольно-вимірювальних приладів можна 

розглянути на прикладі ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”, яке є 

сучасним багатопрофільним приладобудівним підприємством. В Україні це 

один із основних виробників приладів комерційного обліку газу, контрольно-

вимірювальних приладів, засобів автоматизації, які широко застосовуються в 

паливно-енергетичному комплексі та інших галузях економіки, та приладів для 

дослідження нафтових і газових свердловин тощо. 

Підприємство постійно оновлює серійну продукцію, проводить 

модернізацію приладів згідно з вимогами часу, впроваджує передові технології. 

Всі прилади, що випускаються, сертифіковані і внесені до Державного реєстру 

України і країн імпортерів. Виробництво сертифіковане на відповідність 

вимогам ISO 9001:2009. 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” підтримує ділові зв’язки з 

науково-дослідними інститутами, провідними організаціями в галузі 

витратометрії й автоматизації виробничих процесів, а також має розгалужену 

мережу дилерів в Україні і за кордоном. Продукція поставляється 

підприємствам Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Киргизії, 

Молдови, Вірменії, Грузії.  

Підприємство має потужну випробувальну базу для виготовлених 

контрольно-вимірювальних приладів, що дозволяє підтримувати на високому 

рівні якість і надійність продукції. На території заводу розміщений Державний 

еталон одиниці об’єму та об’ємної витрати газу. 

На підприємстві ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 

виготовляють такі види контрольно-вимірювальних приладів та їх деталі як: 

турбінні лічильники ЛГ-К-Ех, роторні лічильники РГА-Ex, РГК-Ex, РГС-Ex, 
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пункти обліку витрат газу шафового типу, фільтри газу, фільтри газу ФГК, 

фільтри газу ФГТ, коректори ОКВГ, перетворювачі різниці тисків, манометри 

показуючі МП, манометри свердловинні уніфіковані МСУ, лічильники мазуту 

СМ0 і лічильники-витратоміри мазуту СМ2, посудини, діафрагми, 

вимірювальний трубопровід з діафрагмами ДКС, блоки живлення 22БП-36, 

блоки добування кореня БИК-1, контролери “Реміконт” Р-130, установки 

комп’ютеризовані, транспортабельні котельні, сушарки “Січ” та інші 

контрольно-вимірювальні прилади та їх комплектуючі. Підприємство також 

здійснює гарантійне обслуговування своєї продукції. 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” є одним з найбільших 

виробників контрольно-вимірювальної техніки, зокрема промислових газових 

лічильників та їх комплектуючих (додаток Д, табл. Д.2). Дані табл. Д.2 свідчать, 

що загальна кількість виготовлених контрольно-вимірювальних приладів на 

підприємстві ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” з 2012 року до 

2016 року збільшилася на 355 одиниць продукції. Проте у 2013 році відбулося 

різке зменшення кількості виготовлених приладів та апаратури для 

автоматичного регулювання та керування (з 513 шт. у 2012 році до 82 шт. у 

2013 році) та збільшення виробництва приладів для вимірювання фізичних та 

хімічних величин (з 331 шт. у 2012 році до 708 шт. у 2013 році). Щодо 

газомірів, включаючи калібрувальні, то обсяги їх виробництва коливалися від 

445 шт. у 2013 році до 742 шт. у 2016 році, тобто спостерігається стабільна 

тенденція нарощування їх виробництва. 

Динаміку питомої ваги виготовлення контрольно-вимірювальних 

приладів на підприємстві ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” за 

2012-2016 роки відображено на рис. 1.6.  

Як бачимо, найбільшу частку у загальній кількості виготовленої на 

підприємстві продукції у 2016 році займали прилади та апаратура для 

автоматичного регулювання та керування (47,29%), відповідно трохи меншу – 

газоміри, включаючи калібрувальні (43,27%), а найменшу – прилади для 

вимірювання фізичних та хімічних величин  (9,45%).  
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Рис. 1.6. Динаміка виготовлення контрольно-вимірювальних приладів на 
підприємстві ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” за 2012-2016 роки 

(сформовано автором на підставі додатку Д, табл. Д.2) 
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виробляється серійно, а частина - на замовлення. Технологічна схема 

виробництва контрольно-вимірювальних виробів відображена на рисунку 1.7. 

Для виробництва контрольно-вимірювальних приладів використовуються 

основні матеріали (труби, дріт, електроди, шнури тощо), закуплені деталі 

(шайби, гвинти, прокладки, ротори, підшипники, датчики, конденсатори, 

розломи, магніти, вилки, розетки, опори тощо) та деталі власного виробництва 

(турбінні колеса, черв’яки, вхідні і вихідні втулки, шайби, фланці 

приєднувальні, ніжки, вали, гвинти для кріплення, литво, фарбовані деталі, 

критичні сопла, діафрагми). 

У заготівельній дільниці механоскладального цеху відбувається нарізка і 

заготовка труб для корпусів. Основними матеріалами, які використовуються 

для цього, є труби і прути різного діаметра, які надходять зі складу деталей. 

Закуплені деталі знаходяться на складі деталей і передаються у 

механоскладальний цех, цех електронних виробів і цех нестандартного 

обладнання. 

Заготівельна дільниця, крім механоскладального цеху, обслуговує цех 

електронних виробів, штампувальну дільницю складального цеху і цех 

нестандартного обладнання. Заготовки із заготівельної дільниці надходять у 

механічну дільницю, де вони доукомплектовуються і передаються в 

інструментальну дільницю, у якій виготовляються деталі для основного 

виробництва: турбінні колеса, черв’яки, вхідні і вихідні втулки. Зокрема, для 

коректорів ОКВГ виготовляються шайби, фланці, ніжки, а для лічильників 

мазуту – вали і втулки.  

В інструментальній дільниці всі отримані деталі проходять термообробку 

й електроерозійну обробку, а потім передаються у складальну дільницю, де з 

них складають роторні лічильники, манометри МСУ, лічильники газу РВК, 

дифманометри ДМ 3583, посудини, діафрагми камерні ДФС, вузли обліку газу, 

лічильники мазуту.  
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Рис. 1.7. Технологічна схема виробництва контрольно-вимірювальних приладів на ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” (узагальнено автором) 
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Зі складу деталі також надходять у комору, яка знаходиться в цеху 

електронних виробів. Сюди також надходять деталі і заготовки, які 

виготовляються в заготівельній дільниці механоскладального цеху, а також 

заготовки із складального і гальванічного цеху. З отриманих матеріалів у цеху 

електронних виробів збирають лічильники РГС, РГА, а також електронні 

вироби: комплект блоків регулювання Р-130 “Реміконт”; блок “БИК”; блоки 

живлення 22БП36: одноканальні і двоканальні; коректори об’єму газу. 

Лічильники газотурбінні ЛГК та деталі для цеху електронних виробів 

виготовляє частково також складальний цех. Для цього зі складу деталей 

надходять підшипники, датчики, конденсатори, розломи, магніти, вилки, 

розетки, опори. З механоскладального цеху надходять гвинти для кріплення, а з 

гальванічного цеху одержують литво, фарбовані деталі і плати. 

Далі лічильники газотурбінні ЛГК надходять на станцію “Тургас”, яка 

входить в організаційну структуру складального цеху, де здійснюється їх 

повірка і передача у гальванічний цех для зовнішнього фарбування і покриття 

цинком. На станції “Тургас” також здійснюється повірка лічильників 

газотурбінних ЛГК після ремонту. 

Усі вироби, які виготовляються в інших цехах, після проходження 

повірки (за винятком нестандартного обладнання), передаються в гальванічний 

цех, який має у своєму розпорядженні ливарну, гальванічну і пресувальну 

дільниці, де здійснюється покриття деталей цинком, фарбування, оксидування, 

анодування, чорніння власних і покупних деталей усіх цехів, а також 

фарбування готової продукції порошковою фарбою.  

Контрольно-вимірювальні прилади у вигляді готової продукції проходять 

повірку у ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”, яке має на території 

підприємства лабораторію, і після цього передаються на склад готової 

продукції. 

Склад готової продукції відноситься до відділу збуту. На склад готової 

продукції здають продукцію з гальванічного цеху після обробки, а також із 

цеху із виготовлення нестандартного обладнання. У структуру складу готової 
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продукції входить столярна дільниця, яка виготовляє тару для всіх видів готової 

продукції. 

Отже, безпосередньо виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

має свої специфічні особливості, а саме: виготовлення готової продукції як 

серійного типу, так і на замовлення, складність структури виробничих цехів, 

виготовлення деяких видів деталей для власного використання, 

функціонування цеху з нестандартного обладнання, здійснення повірки готових 

виробів, а також складний і довготривалий процес виготовлення готової 

продукції. 

Це обумовлює, своєю чергою, особливості організації логістичної 

діяльності підприємства: постачання виробничих запасів, їх зберігання, 

використання у виробництві; руху виробничих запасів, деталей власного 

виробництва та готової продукції упродовж виробничого процесу; зберігання та 

реалізації готової продукції, тобто організацію матеріального потоку і, як 

наслідок, формування логістичних витрат (рис. 1.8 ). 

Постачання виробничих запасів у ПАТ “Івано-Франківський завод 

“Промприлад” організовує відділ постачання, який здійснює розробку стратегії 

постачання; вибір постачальників і методів транспортування; контроль за 

виконанням договірних зобов’язань з партнерами; контроль за планами 

закупівель і прийняття необхідних заходів у випадку їх порушення; планування 

забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами 

протягом певного періоду часу; визначення поточних потреб виробничих 

запасів; контроль за безпосереднім просуванням матеріальних потоків і 

вантажно-розвантажувальними роботами; оперативний контроль за 

прийманням виробничих запасів і спрямовуванням матеріальних потоків на 

робочі місця.  

Як свідчить практика діяльності ПАТ “Івано-Франківський завод 

“Промприлад” та інших досліджуваних підприємств, постачання виробничих 

запасів організоване у співпраці з підприємствами перевізниками. 
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Рис. 1.8. Схема руху матеріальних ресурсів у виробництві контрольно-вимірювальних приладів  
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” (розроблено автором) 
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Як правило, підприємства перевізники беруть на себе доставляння 

виробничих запасів від постачальників до своїх складів, які в основному 

розміщені на околицях міст. Вони ж беруть на себе прокладання оптимальних 

транспортних маршрутів і страхування та охорону виробничих запасів при 

транспортуванні. Підприємство-замовник своїм транспортом лише довозить 

виробничі запаси від складу перевізника на склад самого підприємства.  

Щодо складів виробничих запасів, то вони, як правило, за розмірами та 

площами порівняно є невеликими. 

На складах зберігаються в основному основні матеріали (труби, дріт, 

електроди, шнури тощо) та закуплені деталі (шайби, гвинти, прокладки, ротори, 

підшипники, датчики, конденсатори, розломи, магніти, вилки, розетки, опори 

тощо). Часто труби різного діаметра підвозять відразу у заготівельну дільницю, 

де вони ріжуться на окремі частини. 

Тому логістичне управління у процесі виробництва передбачає 

формування виробничої програми та вибір оптимальної партії готової 

продукції; визначення ступеня використання виробничих потужностей; 

забезпечення інформацією про стан готовності продукції; планування 

складування напівфабрикатів та проміжної продукції; розробку оптимального 

варіанта транспортування матеріалів, деталей та інших виробничих запасів на 

робочі місця; розташування робочих місць. 

Заготовки, закуплені деталі та деталі власного виробництва перевозять 

від складів виробничих запасів та між цехами з використанням технологічного 

транспорту (автонавантажувачі, автокари та ін.). Аналогічно транспортується 

готова продукція  та дерев’яна тара до складу готової продукції. Вся готова 

продукція проходить повірку у службі якості самого підприємства. Крім цього, 

на території заводу ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” орендує 

приміщення, в якому проводять обов’язкову державну повірку всіх контрольно-

вимірювальних приладів як готової продукції підприємства. 

Реалізує готову продукцію відділ збуту, який займається комплектацією, 

пакуванням і підготовкою готової продукції до збуту; забезпеченням 
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ритмічності і дотримання планомірності реалізації готової продукції; 

контролем за виконанням договірних зобов’язань покупців; оптимізацією 

параметрів і умов зберігання запасів готової продукції; оптимізацією запасів 

готової продукції. 

Відділ маркетингу забезпечує просування продукції на ринку, формує 

цінову політику, організовує рекламу, формує портфель замовлень. 

Транспортний відділ організовує транспортування виробничих запасів й 

готової продукції від і до складів перевізників та навантажувально-

розвантажувальні роботи. 

Інформаційним забезпеченням усіх структурних підрозділів та 

виробничих цехів займається бюро впровадження комп’ютерних програм, 

працівники якого є у кожному виробничому цеху та відповідних відділах.  

Визначені нами організаційні особливості логістичної діяльності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів обумовлюють 

організацію й методику обліку і контролю логістичних витрат (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
Організаційні особливості логістичної діяльності підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів та їх вплив на 
організацію й методику обліку і контролю логістичних витрат* 

 

Особливості 
Вплив на організацію та методику  

обліку внутрішнього 
контролю 

1 2 3 
Організаційна структура 
(особливості діяльності 
структурних підрозділів, що 
задіяні у логістичних процесах) 

Необхідність ведення 
відокремленого аналітичного 
обліку логістичних витрат за 
центрами відповідальності (за 
фазами логістичної діяльності та 
структурними підрозділами, що 
задіяні у логістичних процесах) 

Організація контролю 
логістичних витрат за 
центрами 
відповідальності (за 
фазами логістичної 
діяльності та 
структурними 
підрозділами, що 
задіяні у логістичних 
процесах) 

Наявність постійних 
постачальників покупних 
деталей та зміна постачальників 
металу 

Виокремлення в аналітичному 
обліку логістичних витрат на 
пошук постачальників та 
укладення договорів 

Контроль логістичних 
витрат на пошук 
постачальників та 
укладення договорів 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 

Співпраця з постійними 
перевізниками при організації 
постачання виробничих запасів 
та збуту готової продукції  

Відокремлений облік 
транспортних витрат (оплата 
перевізникам за 
транспортування) при постачанні 
та збуті та їх розподіл 

Контроль логістичних 
витрат при 
транспортуванні 
виробничих запасів та 
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 

Розподіл логістичних витрат між 
транспортуванням виробничих 
запасів від та готової продукції 
до складів перевізників 

Контроль логістичних 
витрат при транс-
портуванні виробни-
чих запасів та готової 
продукції до складів 
перевізників 

Необхідність 
внутрішньозаводського 
транспортування металу, 
заготовок, куплених деталей, 
деталей власного виробництва, 
готової продукції  

Виокремлення в аналітичному 
обліку логістичних витрат на 
внутрішньозаводське 
транспортування та їх включення 
до логістичних витрат 
виробничої фази 

Контроль за витра-
тами на внутрішньо-
заводське 
транспортування  

Обов’язковість повірки готової 
продукції (контрольно-
вимірювальних приладів), як 
внутрішньої, так і службою 
стандартизації та метрології 

Виокремлення в аналітичному 
обліку логістичних витрат на 
повірку контрольно-
вимірювальних приладів та їх 
включення до логістичних витрат 
виробничої фази 

Контроль за витра-
тами на повірку  

Використання дерев’яної тари 
для транспортування готової 
продукції 

Виокремлення в аналітичному 
обліку логістичних витрат на 
виготовлення дерев’яної тари та 
їх включення до логістичних 
витрат збуту 

Контроль за витра-
тами на виготовлення 
дерев’яної тари  

Здійснення гарантійного 
ремонту готової продукції та 
повторної повірки контрольно-
вимірювальних приладів 

Виокремлення в аналітичному 
обліку логістичних витрат на 
здійснення гарантійного ремонту 
та їх включення до логістичних 
витрат збуту 

Контроль за витра-
тами на здійснення 
гарантійного ремонту 

Незначні обсяги виробничих 
запасів та готової продукції  

Виокремлення в аналітичному 
обліку логістичних витрат на 
утримання та управління 
запасами та їх включення до 
логістичних витрат  постачання і 
збуту 

Контроль за витра-
тами на утримання та 
управління запасами 

Наявність відділу 
інформаційного забезпечення 
(бюро впровадження 
комп’ютерних програм) 

Виокремлення в аналітичному 
обліку логістичних витрат на 
інформаційну логістику 

Контроль за витра-
тами на інформаційну 
логістику 

*Примітка. Сформовано автором 
 

Таким чином, вивчивши організаційні та технологічні особливості 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів як такого та логістичної 
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діяльності підприємства, нами визначено, що організація та методика обліку та 

внутрішнього контролю логістичних витрат повинна враховувати: 

організаційну структуру підприємства, наявність постійних постачальників 

купівельних деталей та зміну постачальників металу, постійних перевізників 

при організації постачання виробничих запасів та 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 металу, заготовок, куплених деталей, 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, 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. 

 

1.3. Логістичні витрати виробничих підприємств як об’єкти обліку та 

контролю 

 

Внаслідок світових тенденцій економічного розвитку зростають процеси 

просторово-часового переміщення матеріальних, фінансових, інформаційних 

потоків, що зумовлює збільшення відповідних витрат. А це означає, що 

виробничим підприємствам ризиковано покладатися лише на конкурентні 

переваги за рахунок технологій чи традиційних методів управління. Саме тому 

концепція логістики спрямовує діяльність підприємств до мінімізації сукупних 
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(операційних) витрат, що супроводжують рух та зберігання товарно-

матеріальних цінностей, починаючи з вибору постачальника і закінчуючи 

збутом та післяпродажним обслуговуванням споживача.  

Завдання оптимізації сукупних (операційних) витрат залишається одним 

із найактуальніших для керівництва українських підприємств, особливо для 

тих, які працюють на ринках, що динамічно розвиваються. Проблеми 

оптимізації витрат підприємств можливо вирішувати за умови ефективної 

організації планування, обліку, аналізу та контролю логістичних витрат, що, 

своєю чергою, дасть змогу формувати повні витрати та достовірніше планувати 

фінансові результати діяльності підприємств. Тому в сучасних умовах 

господарювання необхідним та важливим є виокремлення, класифікація та 

оцінювання логістичних витрат і своєчасне управління ними у межах сукупних 

витрат підприємства у поєднанні з пріоритетами якості виробництва та 

обслуговування покупців. 

Підходи до визначення складу логістичних витрат виробничих 

підприємств розроблялися такими вченими як О. О. Андруховою,                      

Д. Д. Бауерсоксом, А. М. Гаджинським, О. М. Головащенком, Л. М. Гурч,          

П. А. Ельяшевичем, М. Н. Захаровим, А. Г. Кальченко, О. І. Карим, А. А. Кізім, 

Д. Д. Клоссом, Л. Ю. Корінною, Є. В. Крикавським, Д. М. Ламбертом,              

В. В. Лифарем, Л. Б. Міротіним, С. М. Нікшич, М. А. Окландером,                    

Є. М. Рудніченко, В. І. Сергеєвим, Г. В. Соломенко, А. Н. Стерліговою,              

І. Є. Ташбаєвим, І. А. Якімовим та іншими. Однак, незважаючи на зростаючий 

інтерес науковців до логістичного управління, залишаються недостатньо 

вивченими низка теоретичних питань щодо класифікації логістичних витрат, 

яка стала б основою для відображення їх в обліку та для організації 

внутрішнього контролю. 

Тенденції зростання логістичних витрат виробничих підприємств 

порівняно із зростанням доходів, підвищенням собівартості, забезпеченням 

ефективності господарювання зумовлюють практичну значущість та 

актуальність розроблення підходів до класифікації логістичних витрат з метою 
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організації їх обліку та внутрішнього контролю для підвищення ефективності 

системи менеджменту на підприємстві.  

Впровадження у практику управління підприємствами логістичних 

принципів та формування логістичних систем призвели до виникнення нового 

терміна в економіці – “логістичні витрати”. Так, Д. Дж. Бауерсокс трактує 

логістичні витрати як “…витрати, пов’язані з придбанням, зберіганням, рухом 

та розподілом товарів” [14, с. 65]. С. М. Димарчук стверджує, що під 

логістичними витратами можна вважати “…витрати, пов’язані з рухом та 

зберіганням товарно-матеріальних цінностей від первинного джерела до 

кінцевого споживача” [71, с. 20]. 

На думку М. Н. Захарова та А. Н. Стерлігової, логістичні витрати – це 

витрати на здійснення логістичних операцій (складування, транспортування, 

збір, обробку та передачу даних про замовлення, запаси, поставки і т.п.) [86, 

254].  

Такої ж думки притримуються Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська, 

вказуючи, що під логістичними витратами слід розуміти витрати, пов’язані з 

виконанням логістичних операцій (розміщення замовлень на поставку 

продукції, закупівля, складування продукції, внутрішньовиробниче 

транспортування, проміжне зберігання, зберігання готової продукції, 

відвантаження, зовнішнє транспортування), а також витрати на персонал, 

устаткування, приміщення, складські запаси, на передачу даних про 

замовлення, запаси, поставки [235]. 

Є. В. Крикавський та С. М. Нікшич трактують логістичні витрати як 

позатехнологічні витрати просторово-часового переміщення різних форм 

матеріальних потоків підприємства та витрати, пов’язані з управлінням 

логістичною діяльністю, а також вартість альтернативних можливостей 

інвестування капіталу та збитки внаслідок некорисних подій, які унеможливили 

заплановану роботу підприємства, спричинили пошкодження та/або повну 

втрату його активів [41, с. 182], підкреслюючи їх комплексність та 

багатогранність, що випливає з логістичних процесів та функцій. Це, своєю 
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чергою, викликає необхідність дослідження логістичних витрат системно, як 

економічно-управлінської категорії, з урахуванням  потреби в ідентифікації 

логістичних витрат підприємств, обґрунтування їх функцій; дослідження 

чинників формування логістичних витрат промислових підприємств, 

розроблення методики й організації обліку та контролю логістичних витрат з 

метою підвищення ефективності їх діяльності. 

Зауважимо, що в умовах сьогоднішньої господарської практики 

вітчизняних виробничих підприємств для логістичних витрат характерне 

роздрібнення серед багатьох груп витрат у межах окремих фаз, процесів, 

логістичних операцій, структурних підрозділів тощо. Логістичні витрати 

займають значну частку у загальних витратах підприємств, тобто витратах 

операційної діяльності, що постійно зростає. На практиці існує складність їх 

відокремленого відображення як у первинних документах, так і у реєстрах 

обліку, що зменшує можливості управління ними. 

Саме названі вище особливості логістичних витрат зумовлюють 

необхідність їх ідентифікації та оцінювання в економічній системі 

підприємства на основі науково обґрунтованої класифікації. 

Більшість вчених до ідентифікації логістичних витрат та їх групування 

підходять спрощено.  

Найбільш поширеним є визначення складу логістичних витрат 

підприємства за функціями логістичного управління (додаток Е, табл. Е.1). Так, 

Д. Ламберт логістичні витрати підприємств підрозділяє на транспортні витрати, 

витрати запасів і упущені вигоди [134]. Доналд Дж. Бауерсокс, Дейвід Дж. 

Клосс до складу логістичних витрат відносять витрати на виконання 

замовлення; витрати на закупівлю матеріальних ресурсів; загальні витрати на 

утримання запасів; витрати на фінансування логістики й управління 

інформаційними системами; виробничі працезатрати, накладні витрати в 

управлінні запасами [14]. Такої ж думки дотримувалися А. Г. Кальченко та 

В. В. Кривещенко [93], Л. Б. Міротін й І. Є. Ташбаєв [181] та В. І. Сєргеєв [240] 

виокремлюючи однакові складові як за кількістю, так і за змістом. 
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Своєю чергою, А. М. Гаджинський поділяє логістичні витрати на:  

витрати на розміщення замовлень; витрати на транспортування на 

підприємство; витрати на зберігання на складі постачання; витрати на 

внутрішньовиробничі переміщення; витрати на зберігання на складі готової 

продукції; витрати на операції з відвантаження; витрати на доставку покупцю 

[48], розширивши їх перелік логістичними витратами на внутрішньовиробничі 

переміщення, тобто з урахуванням не лише витрат постачання та збуту, але й 

процесу виробництва безпосередньо. Більш детальний склад логістичних 

витрат подає у своїх працях Є. В. Крикавський, виділяючи дві окремі групи: 

витрати за логістичними функціями та витрати за сферами переміщення 

матеріального потоку [120], В. В. Лифар доповнює перелік витрат такою 

складовою як приведені одноразові витрати [158], М. О. Окландер також 

доповнює такими складовими: витрати на складання графіків виробництва; 

витрати на переналагодження устаткування та втрати прибутків через упущені 

можливості [208]. О. І. Карий суттєво розширює склад логістичних витрат 

підприємства, виокремлюючи витрати на управління інформаційними потоками 

та витрати на організацію логістичної діяльності підприємства [98].  

Проте варто відзначити, що таке групування витрат не відображає усіх 

складових логістичних витрат виробничого підприємства і не сприяє їх 

ідентифікації та відображенню як у первинних документах, так і у 

бухгалтерських реєстрах, що унеможливлює створення повноцінної 

інформаційної бази для потреб управлінського обліку та оптимізації 

логістичної діяльності підприємства. 

Одна з перших спроб більш широкої класифікації логістичних витрат для 

потреб обліку і удосконалення логістичної діяльності була зроблена                  

Л. Б. Міротіним. Так, він пропонує логістичні витрати поділяти за такими 

видами: 

- продуктивні витрати – витрати на створення цінності, яку хоче мати 

покупець і за яку він готовий платити (виробничі витрати, витрати на збут, 
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оплату праці, здійснення фінансових операцій і процесу продажів; витрати на 

пакувальні роботи, якщо вони допомагають просуванню продукції на ринку); 

- витрати на підтримку логістичного бізнесу – витрати, які самі по 

собі не створюють цінностей, але їх не можна уникнути (витрати на 

транспортування, оформлення замовлень, роботу співробітників, ведення 

обліку продукції); 

- витрати на нагляд – витрати на заходи, спрямовані на запобігання 

негативних результатів (витрати на нагляд за роботою інших учасників бізнесу, 

наприклад постачальників або дистриб’юторів товару);  

- збиткові витрати – витрати на роботи, які не можуть дати 

результатів (наприклад, на простій устаткування тощо) [183]. 

Новітні праці вчених свідчать про більш обґрунтований підхід до 

класифікації витрат для потреб обліку та з метою оптимізації логістичної 

діяльності. Так, О. О. Андрухова й І. А. Якімов вважають, що основою обліку 

логістичних витрат може бути їх поділ за відношенням до логістичної системи 

підприємства на чотири групи: 

– витрати на постачання (управління закупівлями, управління 

замовленнями, управління запасами, організація транспортування, організація 

складської діяльності та управління складським технологічним процесом); 

– витрати на підтримку виробництва (управління технологічними 

процесами, управління замовленнями у виробництві, управління 

технологічними запасами виробництва, підтримка стандартів якості і 

логістичного сервісу, організація роботи внутрішньовиробничого 

технологічного транспорту, управління методами обліку витрат на виробництво 

і калькулювання собівартості); 

– витрати на розподіл (транспортування, організація складської 

діяльності, ціноутворення, планування каналів розподілу, управління 

технологічним процесом складування, управління запасами, підтримка 

стандартів якості продукції і логістичного сервісу); 
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– витрати на інформатизацію (управління процесом узагальнення 

логістичних витрат та визначення напрямків інформаційних потоків, 

управління витратами на формування інформаційних потоків, створення і 

функціонування загальної управлінської інформаційної логістичної системи) [5, 

с. 71].  

О. М. Головащенко пропонує групувати логістичні витрати за фазами 

виробничо-господарського процесу та поділяти їх на витрати, пов’язані з 

постачанням ресурсів; витрати, пов’язані з переміщенням матеріального потоку 

в процесі виробництва; витрати, пов’язані з переміщенням у процесі збуту [57].  

Л. М. Гурч, Г. В. Соломенко, Л. Ю. Корінна виділяють у складі 

логістичних витрат такі групи: витрати на постачання, на організацію та 

управління виробництвом, на розподіл, на транспортування, на утримання 

складів і зберігання запасів, на утримання підсистеми інформаційного 

забезпечення [64].  

За функціональним призначенням пропонують класифікувати логістичні 

витрати М. С. Пушкар, А. Г. Богач, В. Г. Мельник, об’єднавши їх у такі групи: 

витрати на постачання, витрати на підтримку, витрати на розподіл, витрати на 

інформацію [228, с. 63]. 

Отже, склад логістичних витрат необхідно розуміти як сукупність 

окремих елементів логістичних витрат, загальновизнаних у теорії логістики, 

однак поки не визнаних на законодавчому рівні, а відтак не взятих до уваги в 

практиці вітчизняних підприємств. 

Проте, приймаючи той чи інший підхід до визначення складу логістичних 

витрат, на практиці необхідно відповідно їх структуризувати та оцінити, а 

вищевикладені підходи не в змозі це забезпечити. Тому деякі вчені для 

класифікації логістичних витрат пропонують застосовувати доволі широкий 

спектр ознак їх групування (додаток Е, табл. Е.2).  

До прикладу, А. Г. Кальченко пропонує класифікувати логістичні витрати 

лише для потреб управління логістичною діяльністю за такими ознаками: за 

сферами переміщення матеріального потоку; за логістичними процесами; за 
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функціональним призначенням; на витрати, що пов’язані зі здійсненням 

логістичних процесів; за динамікою потокового процесу [94, с. 98].  

Такої ж думки притримується А. В. Ткачова, пропонуючи такі ознаки: за 

відношенням до фаз просторово-часового переміщення матеріальних, 

інформаційних і фінансових потоків; за відношенням до логістичної системи; за 

логістичними потоками; за логістичними процесами і окремо трансакційні 

витрати [261, с. 88-93].  

На відміну від них, Н. М. Помірко пропонує ознаки поділу логістичних 

витрат з врахуванням потреб управління підприємством загалом: за 

відношенням до фаз просторово-часового переміщення матеріальних, 

інформаційних і фінансових потоків; залежно від віднесення до тих чи інших 

процесів; залежно від поведінки витрат при зміні обсягу робіт з матеріальним 

потоком; залежно від сприйнятливості до управлінського впливу; за 

елементами витрат; у залежності від виду логістичної функції; за формами та 

місцем виникнення; витрати, пов’язані зі здійсненням логістичних процесів 

[220]. Такого ж підходу дотримуються Л. П. Радецька та Ю. В. Єгорова, 

визначаючи такі ознаки групування: за фазами логістичного процесу; за 

характером змінності; за елементами витрат; за функціональним призначенням; 

за логістичними потоками [230]. 

Більш розширений перелік ознак класифікації логістичних витрат 

пропонують Л. Б. Міротін та І. Є Ташбаєв, групуючи їх як для потреб 

удосконалення логістичного процесу, так і для ідентифікації їх в обліку та 

управління ними: за впливом на управлінські рішення; в залежності від виду 

логістичної функції; за економічним змістом; за відношенням до логістичної 

системи; за характером логістичних операцій; за частотою виникнення; за 

відображенням у звітності; за рівнем організації (динамікою, масштабом) 

потокового процесу [180]. 

Проте варто відзначити, що загалом відсутній системний підхід до 

виокремлення ознак класифікації логістичних витрат. Часто одні і ті ж ознаки 

формулюються по-різному, хоча за змістом подібні, з одного боку. А з іншого, 
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– не враховують, що основою удосконалення логістичної діяльності 

підприємства є ідентифікація логістичних витрат, яка можлива лише за умови 

їх виокремлення в обліку, організації їх контролю, а відтак і прийняття 

управлінських рішень. 

З огляду на це найбільшої уваги заслуговують підходи до розподілу 

(групування) витрат та їх логістичних складових, що визначені                          

Є. В. Крикавським та С. М. Нікшич. Ними проаналізовані логістичні витрати за 

класифікаційними ознаками, які сформовані у десять підходів, що 

передбачають групування логістичних витрат таким чином: 

– за формою прояву; 

– за терміном отримання доходів відповідно до здійснених витрат; 

– зважаючи на періоди здійснення (фактичного списання) витрат; 

– за ознакою розподілу витрат у діяльності підприємств; 

– за порядком визначення фінансових результатів; 

– за ознакою фіксації витрат у системі бухгалтерського обліку; 

– стосовно фаз просторово-часового переміщення матеріальних, 

інформаційних і фінансових потоків; 

– залежно від способу віднесення витрат на об’єкт витрат; 

– згідно з розподілом непрямих витрат за системою АВС-рахунка; 

– за поведінкою або ознакою змінності чи реагування витрат на зміни 

параметрів діяльності [41, с. 182].  

Авторами зроблена спроба визначити ознаки групування логістичних 

витрат з позицій необхідності їх оптимізації. Однак не з усіма підходами можна 

погодитися. 

На нашу думку, для ідентифікації, оцінювання, обліку та контролю 

логістичних витрат необхідна їх класифікація за трьома напрямами:  

– з метою удосконалення логістичної діяльності виробничого 

підприємства,  

– з метою організації управлінського обліку, 
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– з метою відображення у фінансовому обліку. 

Стосовно удосконалення логістичної діяльності підприємства                         

Є. В. Крикавський та С. М. Нікшич виокремлюють логістичні витрати за 

фазами просторово-часового переміщення матеріальних, інформаційних і 

фінансових потоків та логістичними функціями. Відтак логістичний підхід до 

управління підприємством означає системність, цілісність, єдність, оптимізацію 

сукупних логістичних витрат, тобто дозволяє комплексно, з системних позицій 

охопити всі етапи логістики: “постачання – виробництво – зберігання – 

розподіл – транспорт – попит – споживання” [41, с. 185-187]. Це сприяє тому, 

що матеріально-технічне забезпечення, транспортування, пошук 

постачальників, задоволення потреб покупців стають невід’ємними елементами 

діяльності виробничого підприємства, що істотно змінює критерії оцінки 

ефективності логістичної системи. Тому найважливішою проблемою 

підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства є її 

удосконалення у сферах постачання, виробництва та розподілу з одночасною 

оптимізацією логістичних витрат. На нашу думку, це спричиняє потребу 

групувати логістичні витрати за фазами логістичної діяльності підприємства, а 

саме: на витрати фази постачання, витрати фази виробництва і витрати фази 

збуту.  

Виходячи з того, що логістична діяльність підприємства спрямована на 

управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та 

фінансовими потоками, вважаємо за доцільне проводити поділ логістичних 

витрат за відношенням до цих логістичних потоків. Це дозволить виокремити 

їх, зафіксувати документально та відобразити в обліку для потреб планування, 

контролю та оптимізації. 

Комплексний характер логістичних витрат обумовлений тим, що вони 

виникають при здійсненні логістичних процесів. З огляду на це їх необхідно 

згрупувати за логістичними процесами на витрати: з пошуку постачальників, 

обслуговування замовлення, транспортування, складування, управління 

запасами, пакування та обслуговування споживача. А для того, щоб 
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ідентифікувати витрати за кожною логістичною операцією, необхідно чітко їх 

визначити. Вважаємо, що до витрат логістичних операцій на виробничому 

підприємстві варто віднести: витрати на транспортування виробничих запасів 

та готової продукції, в т. ч. внутрішньозаводське; витрати на навантажувально-

розвантажувальні роботи; витрати на складування і зберігання запасів та 

готової продукції; витрати на контроль якості готової продукції; витрати на 

пакування готової продукції; витрати на підготовку і виконання замовлень, 

витрати на управління виробництвом; витрати на обслуговування споживача; 

витрати на організацію логістичної діяльності; витрати на управління 

інформаційними потоками. 

У той же час система управління сучасним підприємством загалом та 

логістичними витратами зокрема повинна базуватися на засадах управлінського 

обліку, який забезпечує виконання таких управлінських функцій як планування, 

облік, аналіз та контроль витрат. Тому пропонуємо групувати логістичні 

витрати з метою організації управлінського обліку. На нашу думку, ознаки 

такого групування витрат як таких у більшості є загальновідомими. Проблема 

полягає у тому, щоб ідентифікувати саме логістичні витрати за такими 

ознаками. А це дасть можливість вести облік логістичних витрат з 

використанням єдиної інформаційної бази.  

На думку Є. В. Крикавського та С. М. Нікшич, логістичні витрати для 

потреб управлінського обліку слід групувати за порядком визначення 

фінансових результатів від витрат, що включаються у собівартість продукції 

(витрати на продукт) та витрат, що не включаються до собівартості продукції 

(витрати періоду); залежно від способу віднесення витрат на об’єкт витрат 

(прямі та непрямі); за поведінкою або ознакою змінності чи реагування витрат 

на зміни параметрів діяльності (постійні та змінні) [41, с. 182].  

З такою пропозицією можна погодитися, проте, на нашу думку, варто 

логістичні витрати розглядати і в інших ракурсах. До прикладу, важливим є для 

потреб управлінського обліку розрізняти логістичні витрати за ступенем 

планування (планові, позапланові); за ступенем урегульованості (регульовані, 
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нерегульовані); за ступенем контролю (контрольовані, неконтрольовані). 

Визначальними ознаками групування логістичних витрат, на наше переконання, 

є їх поділ за відношенням до обсягів реалізації продукції (змінні та постійні 

логістичні витрати). 

Однак основним підґрунтям для організації планування, оперативного 

обліку, аналізу, контролю й прийняття управлінських рішень має бути 

виокремлення логістичних витрат за центрами відповідальності (центрами 

логістичних витрат), які являють собою організаційні одиниці 

(постачальницькі, виробничі, збутові, управлінські) або сфери логістичної 

діяльності (логістики закупівельної, внутрішньовиробничої, збутової, 

транспортної, складської, управління запасами, управління замовленнями, 

інформаційної). Нами пропонується здійснювати групування логістичних 

витрат виробничих підприємств за центрами відповідальності двох рівнів. За 

центрами відповідальності першого рівня варто розмежувати витрати фаз 

логістичної діяльності виробничого підприємства – витрати фази постачання, 

витрати фази виробництва та витрати фази збуту. За центрами відповідальності 

другого рівня, що, на нашу думку, співпадають з центрами логістичних витрат, 

можна виокремити логістичні витрати структурних підрозділів, які задіяні у 

логістичних процесах, а саме: 

–  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 відділу інформаційного забезпечення. 
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З іншого боку, для ефективного управління логістичними витратами 

необхідний їх поділ за місцями виникнення. Виходячи з того, що “місця 

виникнення витрат” - це безпосередньо місця первісного споживання 

виробничих ресурсів, а саме: робочі місця, виробничі дільниці, зміни, бригади, 

вироби, групи однорідних виробів, види робіт (послуг), залежно від організації 

та технології виробництва, характеру продукції, робіт та послуг, згідно з якими 

організовується планування, нормування, первинний облік та контроль витрат 

[176], стосовно логістичних витрат такими місцями виникнення відповідно є 

логістичні операції при здійсненні логістичної діяльності виробничого 

підприємства. Тому, на наше переконання, логістичні витрати варто групувати 

за такими місцями виникнення: транспортування виробничих запасів та готової 

продукції, в т. ч. внутрішньозаводське; навантажувально-розвантажувальні 

роботи; складування і зберігання виробничих запасів та готової продукції; 

контроль якості готової продукції; пакування готової продукції; підготовка і 

виконання замовлень, управління виробництвом; обслуговування споживача; 

організація логістичної діяльності; управління інформаційними потоками. 

І наостанок, методологічні засади обліку витрат в Україні передбачають 

визначення бухгалтерського обліку як інтегрованої системи, коли фінансовий і 

управлінський облік використовують одну і ту ж інформаційну базу, але з 

різною метою. На нашу думку, це обумовлено тим, що окремі елементи 

фінансового обліку притаманні також і управлінському, а саме: використання 

елементів аналітичності, тому дані фінансового обліку використовуються в 

управлінському, що вимагає розробки єдиної методики ідентифікації, збирання, 

узагальнення та групування інформації про логістичні витрати. Такий підхід 

дозволить уникнути дублювання інформації та одночасно забезпечити потреби 

фінансового та управлінського обліку і, як наслідок, прийняття управлінських 

рішень.  

На наш погляд, слушною є думка В. В. Сопка щодо того, що фінансовий 

облік витрат повинен здійснюватися за трьома напрямами: елементами витрат; 

місцями виникнення та центрами відповідальності (витрат); об’єктами 
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фінансово-виробничої калькуляції витрат. Названі три напрями фінансового 

обліку витрат тісно пов’язані між собою, доповнюючи один одного і 

створюючи одне ціле, формують, таким чином, базу управлінського обліку та 

внутрішнього контролю [247, с. 246]. 

З огляду на це виникає необхідність класифікації логістичних витрат з 

метою відображення їх у фінансовому обліку для формування інформаційної 

бази оптимізації логістичної діяльності підприємства загалом та логістичних 

витрат зокрема з використанням методичного інструментарію управлінського 

обліку. Пропонуємо у першу чергу групувати логістичні витрати за видами 

діяльності підприємства на витрати операційної та витрати іншої діяльності. 

Формування більш визначених груп логістичних витрат потребує їх поділу за 

функціональним призначенням на логістичні витрати у постачанні, у 

виробництві та у збуті. Зважаючи на періоди здійснення та відображення в 

обліку логістичних витрат, їх можна розподілити на витрати звітного періоду, 

майбутніх та минулих періодів. 

Основною класифікацією витрат, яка визначає організацію та методику 

фінансового обліку, є поділ витрат за економічним змістом, тобто за елементами та 

статтями калькулювання. Відповідно до П(С)БО 16: “елемент витрат – це 

сукупність економічно однорідних витрат”. Особливістю номенклатури витрат за 

елементами є те, що групування здійснюється незалежно від цільового спрямування 

витрат та місця їх виникнення. Класифікація витрат виробничих підприємств за 

економічними елементами покладена в основу фінансового обліку витрат на 

рахунках 8 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого 

наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (у редакції наказу МФУ від 09.12.2011 р. № 

1591) [217]. Вважаємо, що для організації фінансового обліку логістичних витрат є 

потреба згрупувати їх також за елементами витрат. 

Виходячи з того, що нами запропоновано групувати логістичні витрати за 

центрами відповідальності (центрами логістичних витрат), виникає необхідність 

формувати витрати окремих структурних підрозділів, що задіяні у логістичних 
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процесах, тобто ідентифікувати, оцінювати, планувати, вести їх облік та 

контролювати за певними статтями витрат. Тому необхідно визначити ці статті та 

приналежність кожного виду логістичних витрат до конкретного структурного 

підрозділу у розрізі цих статей. 

Таким чином, узагальнена схема класифікації логістичних витрат для 

формування єдиного інформаційного забезпечення потреб організації фінансового 

та управлінського обліку з метою удосконалення логістичної діяльності 

виробничих підприємств наведена нами на рис. 1.9. 

Нами уже досліджено, що в умовах сьогоднішньої господарської 

практики вітчизняних виробничих підприємств для логістичних витрат 

характерне роздрібнення серед багатьох груп витрат у межах окремих процесів, 

фаз, логістичних операцій, структурних підрозділів тощо. Логістичні витрати у 

виробництві контрольно-вимірювальних приладів групи 26.51.63 займають 

певну частку у загальних витратах підприємств, тобто витратах операційної 

діяльності, які в основному постійно зростають (додаток Д, табл. Д.4). 

Дослідження логістичних витрат як складової витрат операційної 

діяльності ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” свідчать, що вони 

зросли протягом останніх п’яти років у сумі майже удвічі, а питома вага 

збільшилася з 3,9% у 2012 році до 4,37% у 2016 році (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 
Частка логістичних витрат в операційних витратах  

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
за 2012-2016 роки* 

 
Показники Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 
Операційні витрати (тис. грн) 16672 14592 17959 20463 25727 
у т.ч.  логістичні витрати:  
в сумі (тис. грн.) 

657 616 862 905 1125 

 у % 3,9 4,2 4,8 4,42 4,37 
*Примітка. Складено автором на підставі додатку Д, табл. Д.4.  
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Рис. 1.9. Узагальнена схема класифікації логістичних витрат 

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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Щодо складу логістичних витрат та виходячи з їх класифікації, наведеної 

нами вище, спочатку варто розглянути їх склад за фазами логістичної 

діяльності досліджуваного підприємства.  

Після дослідження практики логістичної діяльності ПАТ “Івано-

Франківський завод “Промприлад” нами визначені такі складові логістичних 

витрат фаз цієї діяльності. 

До логістичних витрат фази постачання даного підприємства відносяться: 

витрати відділу постачання; витрати на утримання складів виробничих запасів 

(склади основних матеріалів і закуплених деталей); частина витрат 

транспортного відділу та частина витрат на оплату послуг перевізників. 

Складовими логістичних витрат фази виробництва є витрати на 

утримання відділу транспорту, в тому числі дільниці технологічного 

транспорту,  внутрішньої служби перевірки якості готової продукції, витрати на 

виробництво тари тощо. 

Щодо логістичних витрат фази збуту, то вони вміщують найбільшу 

кількість складових, а саме: витрати відділу збуту, відділу маркетингу, складу 

готової продукції, столярної дільниці, частину витрат відділу транспорту, 

витрати на гарантійний ремонт та витрати на оплату послуг перевізників і 

послуг служби стандартизації та метрології з обов’язкової повірки готової 

продукції. 

Таке групування логістичних витрат необхідне для удосконалення 

логістичної діяльності, з одного боку. З іншого, – групування витрат за фазами 

логістичної діяльності підприємства відповідає класифікації цих витрат за 

функціональним призначенням з точки зору фінансового обліку (рис. 1.9). Це 

дає можливість ідентифікувати та оцінити логістичні витрати, використавши 

інформаційну базу, яка створюється у процесі ведення фінансового обліку. 

Складові логістичних витрат, які визначені нами за фазами логістичної 

діяльності підприємства та за функціональним призначенням, можна також 

згрупувати для потреб управлінського обліку за центрами відповідальності 

першого рівня (рис. 1.9). 
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Практика досліджуваного підприємства з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів показала, що за центрами відповідальності другого 

рівня логістичні витрати потрібно згрупувати таким чином: логістичні витрати 

відділу постачання; логістичні витрати складів виробничих запасів (сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів, запасних частин та інших ТМЦ); логістичні 

витрати 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 

відділу інформаційного забезпечення. 

На практиці існує складність їх відокремленого відображення як у 

первинних документах, так і у реєстрах обліку, що зменшує можливості 

управління ними. 

Тому для організації інформаційної бази про логістичні витрати їх необхідно 

згрупувати за економічними елементами, що може здійснюватися на основі даних 

фінансового обліку з використанням первинних документів, відомостей з 

нарахування оплати праці, відрахувань на соціальні заходи, нарахування 

амортизації основних засобів тощо.  

Нами проведено вибірку інформації про логістичні витрати ПАТ “Івано-

Франківський завод “Промприлад” за елементами витрат для визначених 

центрів відповідальності (додаток Д, табл. Д.5). 

Отже, як видно з дослідження, у сучасній теорії логістики існують 

різноманітні підходи до ідентифікації і класифікації логістичних витрат. Проте 

й досі недостатньо аргументовано склад логістичних витрат, який би з 

достатньою мірою задовольняв практичні потреби управління вітчизняних 

підприємств і давав змогу своєчасно та правильно реагувати на проблеми, які 

заважають ефективному господарюванню. 

Запропоновані нами групи класифікаційних ознак логістичних витрат з 

метою: удосконалення логістичної діяльності, відображення у фінансовому 

обліку та організації управлінського обліку дають змогу не тільки 
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ідентифікувати та структурувати логістичні витрати, а й планувати їх обсяг на 

майбутнє, обліковувати, аналізувати, контролювати й приймати ефективні 

управлінські рішення щодо їх оптимізації. 

Подальші дослідження передбачають виокремлення логістичних витрат у 

фінансовому та управлінському обліку на основі формування єдиної 

інформаційної бази з урахуванням класифікаційних ознак (за фазами 

логістичної діяльності та структурними підрозділами, що задіяні у логістичних 

процесах), запропонованих автором. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На підставі проведених досліджень теоретичних засад обліку та 

контролю логістичних витрат виробничих підприємств можна зробити такі 

висновки. 

1. Огляд і узагальнення дослідження наукових праць дозволили 

виокремити основні засади логістичної діяльності виробничого підприємства, а 

саме: логістична діяльність є практичною реалізацією концепції логістичного 

управління; об’єктом у логістичній діяльності є матеріальний потік, а 

інформаційні та фінансові потоки розглядаються як супутні матеріальному; 

цілеспрямована дія на об’єкт логістики (потоки) випливає з певної мети 

логістичної діяльності – досягнення довгострокового успіху у бізнесі на основі 

оптимізації витрат підприємства загалом та логістичних зокрема; для 

забезпечення ефективності логістичної діяльності виробничого підприємства 

необхідно розробити організаційно-методичні засади обліку та внутрішнього 

контролю логістичних витрат з урахуванням сучасних наукових концепцій 

управління витратами. 

2. Дослідження стану та перспектив розвитку підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів в Україні дозволяють констатувати, що 

основною метою ефективного управління галузі є удосконалення логістичних 

процесів. Логістична діяльність виробничих підприємств повинна охоплювати 
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традиційні складові: закупівельну, внутрішньовиробничу, збутову, складську, 

транспортну, інформаційну логістики, логістику управління замовленнями та 

управління запасами; формування інфраструктури логістичних процесів 

(визначення потреби в складських приміщеннях, технічне забезпечення 

транспортними засобами тощо), формування інформаційного забезпечення 

обліку і контролю логістичних витрат, а також підсистему управління 

логістичними витратами. 

3. Обґрунтовано, що галузевими організаційно-технологічними 

особливостями діяльності підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів є такі як: організаційна структура підприємства; 

наявність постійних постачальників купівельних деталей та зміна 

постачальників металу, необхідність залучення перевізників при організації 

постачання виробничих запасів та 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 внутрішньозаводського транспортування 

металу, заготовок, куплених деталей, 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, наявність відділу інформаційного забезпечення. 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. 

4. Впровадження на підприємствах ефективного менеджменту 

логістичними процесами супроводжується підвищенням потреб до 

оперативності та достовірності його інформаційного забезпечення. Одним із 
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напрямів вирішення зазначених проблем є удосконалення класифікації 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів. Запропоновані 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 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), дозволять 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. 

Основні результати дослідження даного розділу відображені у наукових 

працях автора [143, 144, 145, 146, 152]. 

 

  



76 
 

 

РОЗДІЛ 2 

ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ 

ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Організаційно-інформаційне забезпечення обліку логістичних 

витрат підприємства за центрами відповідальності 

 

Діяльність виробничих підприємств у сучасному ринковому середовищі 

характеризується підвищенням складності продукції та вимог до її якості, 

збільшенням капіталомісткості, кількості й асортименту продукції, зменшенням 

життєвого циклу продукції, а також часу її виходу на ринок, використанням 

передових технологій і різноманітних каналів розповсюдження. Тому одним із 

основних напрямів розвитку системи управління підприємств в Україні стає 

застосування засад теорії логістики, зростаюча  популярність якої пояснюється 

новими можливостями для менеджменту. 

Теоретична розбудова та практичне запровадження логістики має великий 

потенціал як сукупність методів оперативного та стратегічного менеджменту, 

планування, аналізу та контролю на якісно новому етапі розвитку підприємства 

та потребує обґрунтування та дослідження. Для удосконалення логістичної 

діяльності виробничого підприємства виникає потреба у формуванні 

інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень щодо 

витрат діяльності підприємства загалом та логістичних витрат зокрема. 

Впровадження логістичного менеджменту, вибір його методів та інструментів 

повинні здійснюватися, виходячи з індивідуальних умов функціонування 

кожного підприємства.  

У науковій літературі дослідженням проблем управління та оптимізації 

логістичних витрат присвячені праці Р. Баллоу, Л. Безчасного, П. Бейка,          

П. Бєлєнького, П. Бондарєва, Ф. Бутинця, Ф. Веєра, М. Васелевського,              

Ф. Гюнтера, А. Гаджинського, М. Данилюка, Є. Крикавського, М. Крістофера, 

О. Кузьміна, Д. Ламберта, Л. Лукінова, О. Мельник, Л. Міротіна, О. Орлова,    
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М. Окландера, Ю. Пономарьова, О. Хромова, Р. Патори, П. Перерви,                 

С. Покропивного, І. Продіуса, А. Родникова, К. Рутковського,                            

Ю. Стадницького, Д. Стока, І. Тивончука, І. Ташбаєва, Ю. Цал-Цалка,              

Н. Чухрай та інших. 

Одночасно корифеї української науки, такі як Ф. Ф. Бутинець,                   

С. Ф. Голов, Т. П. Карпова, Л. В. Нападовська, Ю. С. Цал-Цалко,                       

В. М. Панасюк, О. Попов, стверджують, що реальним напрямом зменшення 

будь-яких витрат виробничого підприємства є система управління ними. 

Так, С. Ф. Голов розглядає управління витратами як систему, що дає 

змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати витрати [52, с. 30]. 

Своєю чергою, О. Попов вважає, з одного боку, управління витратами 

процесом розробляння і реалізації управлінських впливів, що ґрунтуються на 

використанні економічних законів щодо формування та регулювання витрат 

підприємства відповідно до його стратегічних і поточних цілей, а з іншого, – 

складовою системи управлінського обліку [223, с. 736]. Відповідно,                    

Т. П. Карпова до управління витратами відносить такі складові: планування, 

нормування, облік, калькулювання, економічний аналіз, контроль, регулювання 

та прогнозування витрат [101, с. 55],  

У більшості наукових джерел логістичні витрати розглядаються як 

частина загальної системи витрат. При цьому слід зазначити, що логістичні 

витрати входять складовою частиною в структуру постачальницьких, 

виробничих, збутових та адміністративних витрат, не виокремлюються в окремі 

статті в фінансовому та управлінському обліку, окремо не відображаються у 

фінансовій звітності, а відповідно виникають труднощі з їх ідентифікацією, 

обліком, контролем, аналізом і, як наслідок, оцінкою їх ефективності. 

Означені проблеми свідчать, що для забезпечення стратегічних переваг 

підприємства в умовах конкурентного середовища необхідно сформувати 

теоретичні підходи до ефективного управління логістичними витратами та 

насамперед визначити поняття “управління логістичними витратами”, 

проблеми в управлінні логістичними витратами на виробничих підприємствах і 
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дослідити переваги та недоліки існуючих методів управління логістичними 

витратами. 

Огляд наукових джерел дав можливість виявити достатньо різні підходи 

до трактування дефініції “управління логістичними витратами”. 

На думку Г. Дж. Болта, основні питання системи управління 

логістичними витратами пов’язані з виділенням і класифікацією логістичних 

витрат, на основі яких досліджуються окремі явища і процеси, які відбуваються 

у логістичному ланцюгу; з визначенням основних елементів логістичного 

потоку, ресурсів, учасників логістичної діяльності; зі співвідношенням 

взаємозв’язків, що виникають між учасниками логістичної діяльності; з 

вирішенням питань логістичної організації для побудови комплексу управління 

логістичними витратами [26]. Вчені Дж. Браун та Дж. Говінд вважають, що 

управління логістичними витратами передбачає їх зниження до раціонального 

рівня, що й дозволяє досягати зростання економічної ефективності діяльності 

[62, с. 27-29]. А. Г. Кальченко до управління логістичними витратами відносить 

процес підвищення оборотності ресурсів у ланцюгу руху товарів, підключення 

нових джерел фінансування, зниження логістичних витрат [93]. Своєю чергою,             

О. М. Сумець вказує, що управління логістичними витратами являє собою 

процес прийняття логістичних рішень, які впливають на використання резервів 

економії ресурсів підприємства, а витрати логістики, не пов’язані зі створенням 

нової вартості, слід мінімізувати і тим самим добитися скорочення загальних 

витрат [256]. К. М. Таньков вважає, що управління логістичними витратами 

можливе шляхом логістизації діючої господарської структури, побудови 

логістичної системи й акцентування уваги менеджменту на проблемі мінімізації 

логістичних витрат підприємства, що можливо лише в умовах впливу логістики 

як загальносистемного науково-методичного інструмента на потокові процеси 

виробничо-комерційної діяльності [259]. Однак Л. Ю. Шевців під управлінням 

логістичними витратами розуміє технологію, що дозволяє знижувати витрати 

логістичної діяльності [280]. Водночас М. І. Данько більше конкретизує 

досліджуване поняття, визначаючи, що “управління логістичними витратами 
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полягає в обліку всієї сукупності витрат управління матеріальними і 

пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками в усій 

логістичній системі і плануванні витрат з метою їх зниження” [68]. 

На нашу думку, управління логістичними витратами являє собою процес 

ідентифікації, обліку, контролю, оцінювання логістичних витрат за фазами 

логістики та логістичними процесами, які здійснюють відповідні структурні 

підрозділи, та, як наслідок, прийняття управлінських рішень для оптимізації 

витрат логістичної діяльності. 

Водночас сьогодні актуальною є потреба у розробці методики й 

інструментів управлінського обліку логістичних витрат як підсистеми 

управління бізнесом, що дозволить своєчасно реагувати на тенденції ринку і 

формувати конкурентоздатні стратегії. На сьогодні одним з дієвих інструментів 

управлінського обліку є управління витратами за центрами відповідальності. 

Протягом останніх десятиріч проблему удосконалення управління 

витратами за допомогою центрів відповідальності активно досліджували 

зарубіжні і вітчизняні вчені: Е. Аткінсон, Р. Банкер, М. І. Бондар,                   

Ф.Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, С. І. Головацька, К. Друрі, Л. В. Каленчук,              

Р. Каплан, К. І. Кузьмінська, П. О. Куцик,  Л. В. Нападовська, Г.О. Партин,      

М. С. Пушкар, І. Б. Садовська, Вал. В. Сопко, А. В. Череп та ін. Однак 

проблеми організації та методики управлінського обліку логістичних витрат 

частково розглядали у своїх дослідженнях А. Г. Богач, О. М. Головащенко,      

Н. Я. Зарудна, О. І. Карий, В. С. Литвиненко, Л. В. Сачинська. 

У період ринкової трансформації вітчизняної економіки зростає 

необхідність розробки ефективного економічного механізму стимулювання 

економії логістичних витрат. Розширення масштабів бізнесу, ускладнення його 

організаційної структури спричиняє необхідність передачі частини 

повноважень щодо прийняття певних рішень, у тому числі і щодо управління 

логістичними витратами, на різні рівні управління. Одним із основних підходів 

до побудови ефективної системи управління логістичними витратами, на наше 

переконання, є організація обліку цих витрат за центрами відповідальності, 
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тобто структурними підрозділами підприємства, що безпосередньо беруть 

участь у логістичних процесах та організовують їх.  

Побудова управлінського обліку на основі зазначеного підходу є одним із 

перспективних методів, який може забезпечити вітчизняним підприємствам 

ефективність управління логістичними витратами та вироблення стратегії на 

шляху до їх зниження у сукупних витратах підприємства й оптимізації 

логістичної діяльності.  

Управління логістичними витратами за центрами відповідальності, на 

нашу думку, передбачає планування, контроль, формування звітності щодо 

логістичних витрат та мотивацію для їх ефективного зниження. Створення 

центрів відповідальності дозволить покласти відповідальність на їх керівників 

за прийняття управлінських рішень, а також використовувати матеріальне 

стимулювання за результати їх діяльності. Достовірна й об’єктивна оцінка 

результатів функціонування центрів відповідальності є важливим елементом у 

системі ефективного контролю й управління логістичними витратами 

підприємства. Управління за допомогою центрів відповідальності дає 

можливість оцінити вклад кожного підрозділу в кінцевий фінансовий результат 

діяльності підприємства.  

Концепція управління діяльністю на основі центрів відповідальності була 

запропонована американським вченим Дж. А. Хіггінсом [80, c. 47]. На його 

думку, центр фінансової відповідальності – це структурний підрозділ 

підприємства, який повністю контролює ті або інші аспекти фінансової 

діяльності, а керівник самостійно приймає управлінські рішення та несе повну 

відповідальність за виконання доведених до нього планових показників. Теорія 

Дж. А. Хіггінса базувалася на потребі закріплення відповідальності за 

понесення витрат за керівниками структурних підрозділів різних рівнів та 

систематичного контролю за дотриманням планових показників.  

В економічній літературі існують різні думки щодо трактування поняття 

“центр відповідальності”. Як стверджують Хорнгрен Ч. Т. та Фостер Дж. [271, 

с. 68-89], в обліку важливим є виділення окремих підрозділів у якості об’єктів 
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обліку. На їх думку, “центри відповідальності – це підрозділи, за якими 

можливо обліковувати виконання їх менеджерами чітко встановлених 

обов’язків”. Думку цих вчених поділяють П. І. Атамас [10, c. 124],                    

М. А. Вахрушина [43, c. 15], С. В. Мочерний [188], Е. Добровольський [39, c. 

89]. До прикладу, П. І. Атамас та М. А. Вахрушина вважають, що “центр 

відповідальності – це підрозділ, який очолює керівник, що несе особисту 

відповідальність за результати його роботи” [10, 41]. С. В. Мочерний також 

трактує поняття “центр відповідальності як структурний підрозділ (декілька 

підрозділів) з певним ступенем автономності, менеджери якого відповідають 

перед керівництвом підприємства за реалізацію поставлених цілей і дотримання 

визначених лімітів витрат” [188]. Е. Добровольський [39, c. 89] звертає увагу на 

те, що “центр відповідальності – структурний підрозділ, що здійснює певний 

набір господарських операцій, який здатний здійснювати безпосередній вплив 

на витрати або доходи від цих операцій і відповідає за величину цих витрат або 

доходів”.  

На нашу думку, не суперечать цим визначенням і трактування Ентоні А. 

Аткінсона, Л. В. Нападовської та Х. Л. Дюкарєвої. Так, Ентоні А. Аткінсон 

[264, c. 45] зазначає, що “центр відповідальності – організаційна одиниця, 

відповідальність за яку покладено на менеджера”. Л. В. Нападовська [195, c. 45] 

вважає, що “центр відповідальності – структурна одиниця підприємства, його 

економічний суб’єкт, у межах якого менеджер відповідає за доцільність 

понесених затрат та одержаних вигод”. Однак Х. Л. Дюкарєва розширює 

трактування даного поняття, вказуючи, що “центр відповідальності – це 

організаційна одиниця системи управління, керівник якої наділений певними 

повноваженнями, делегованими йому вищим керівництвом, та відповідальний 

за досягнення планових контрольних показників та використання ресурсів, 

якими розпоряджається (матеріальних, трудових, фінансових)” [81]. 

Своєю чергою, К. Друрі [79, c. 147], Ф. Ф. Бутинець [31, c. 33] та 

С. Ф. Голов [53, c. 15] визначають “центр відповідальності як сегмент (сферу 

підрозділ, відділ) підприємства чи діяльності, який очолює керівник, що 
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володіє делегованими повноваженнями і відповідає за результати роботи 

даного сегмента”. При цьому Ф. Ф. Бутинець та С. Ф. Голов наголошують на 

тому, що “центр відповідальності – сегмент діяльності підприємства, в якому 

встановлено персональну відповідальність керівника за показники діяльності, 

які він контролює або повинен контролювати” [31, 53].  

Отже, на думку більшості зарубіжних і вітчизняних вчених, центр 

відповідальності - це сегмент (сфера, підрозділ, відділ) підприємства чи 

діяльності, в межах якого встановлюється персональна відповідальність 

менеджера, що наділений певними повноваженнями та контролює або повинен 

контролювати показники діяльності цього центру.  

Загалом погоджуючись із думками більшості вчених, хочемо наголосити, 

що центр відповідальності - це насамперед організаційна одиниця, для якої є 

можливість згрупувати витрати для потреб обліку та контролю, ідентифікувати 

та виокремити їх на основі первинних документів, розмежувати в аналітичному 

обліку та узагальнити в управлінській звітності. А це, своєю чергою, дозволить 

керівнику будь-якої організаційної одиниці контролювати витрати та нести за 

них відповідальність. Особливої актуальності це набуває в управлінні 

логістичною діяльністю виробничого підприємства, позаяк логістичні витрати є 

складовими витрат постачання, виробництва, збуту й загалом управління 

підприємством. 

У наукових працях вчених розглядаються класифікаційні ознаки центрів 

відповідальності для потреб управління витратами підприємства, серед яких: за 

цілями внутрішнього управління, за рівнями управління підприємством, за 

обсягом повноважень і обов’язків, за функціями і завданнями, за ступенем збігу 

з місцями виникнення витрат, за місцем в ієрархії управління, за відношенням 

до внутрішнього господарського механізму тощо [55]. Проте у науковій 

літературі відсутня класифікація центрів відповідальності для потреб 

оптимізації логістичної діяльності підприємства та управлінського обліку 

логістичних витрат. 
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Виходячи з сутності логістичної діяльності виробничого підприємства, 

функцій та завдань логістики, фаз та логістичних процесів, що об’єднують 

логістичні операції (транспортування, складування і зберігання виробничих 

запасів; внутрішньозаводське транспортування виробничих запасів та готової 

продукції; управління виробництвом; пакування, складування, зберігання й 

транспортування готової продукції; навантажувально-розвантажувальні роботи; 

контроль якості готової продукції; обслуговування споживача, організація 

логістичної діяльності; управління інформаційними потоками тощо), нами 

запропонована класифікація центрів відповідальності для потреб 

управлінського обліку логістичних витрат (рис. 2.1). 

На нашу думку, найбільш важливими класифікаційними ознаками центрів 

відповідальності з точки зору ефективності управління логістичними витратами 

та можливостей їх ідентифікації у загальних витратах підприємства є їх поділ за 

організаційною структурою логістичної діяльності (основні та функціональні); 

за ступенем групування витрат (первинні та акумулюючі) й за обсягом 

повноважень і обов’язків (рис. 2.1). 

Основні центри відповідальності мають забезпечувати контроль 

логістичних витрат у місцях їх виникнення. Так, за навантажувально-

розвантажувальні роботи, транспортування виробничих запасів і готової 

продукції відповідає відділ транспорту, а за внутрішньовиробниче 

транспортування заготовок, деталей, напівфабрикатів та запасних частин – 

дільниця технологічного транспорту; за пакування, складування і зберігання 

готової продукції – відділ збуту. 

До основних центрів відповідальності включаються також відділ 

маркетингу, що займається вивченням ринку, відділ інформаційного 

забезпечення, який формує інформаційні потоки, та відділ логістики, який 

організовує логістичну діяльність підприємства загалом. Одночасно основні 

центри відповідальності є центрами логістичних витрат. 
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Рис. 2.1. Загальна класифікація центрів відповідальності для потреб 

управлінського обліку логістичних витрат (розроблено автором) 

Відділ постачання 
Склади виробничих запасів 

Виробничі основні, допоміжні й 
обслуговуючі підрозділи 
Склади готової продукції 

Відділ збуту 
Відділ транспорту (у т.ч. 
внутрішньовиробничого) 

Відділ маркетингу 
Відділ логістики 

Відділ інформаційного забезпечення 

Підприємство 
Відділи, служби 

Склади виробничих запасів і готової 
продукції 

Цехи основного, допоміжного й 
обслуговуючого виробництва 

Ознака  

За рівнем управління та 
організаційною структурою 

підприємства 

Види 

Основні 
Функціональні 

За організаційною структурою 
логістичної діяльності 

Постачання 
Виробництво  

Збут 
За фазами логістики 

Матеріальний 
Інформаційний 

Фінансовий 
За логістичними потоками 

За логістичними процесами 

Закупівельна логістика 
Внутрішньовиробнича логістика 

Збутова логістика 
Транспортна логістика 

Складська логістика 
Управління запасами 

Управління замовленнями 
Інформаційна логістика 

За обсягом повноважень і 
обов’язків 

Базові 
Допоміжні За функціями і завданнями 

Первинні 
Акумулюючі 

За ступенем групування 
логістичних витрат 
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Функціональні є укрупненими центрами відповідальності, що охоплюють 

логістичні витрати декількох основних центрів витрат, тобто структурних 

підрозділів, що задіяні у логістичних процесах. Одночасно логістичні витрати 

структурних підрозділів формуються під впливом функціонального центру 

відповідальності та у своїй сукупності складають витрати даного центру. 

До первинних центрів відповідальності варто відносити такі структурні 

підрозділи як відділи постачання, збуту, транспорту, маркетингу, логістики, 

інформаційного забезпечення; склади виробничих запасів та готової продукції; 

цехи (дільниці) з виготовлення тари, лабораторії контролю якості продукції, 

дільницю технологічного транспорту тощо. Як бачимо, первинні центри 

відповідальності одночасно є центрами відповідальності за обсягом 

повноважень і обов’язків.  

До акумулюючих центрів відповідальності варто віднести центри 

відповідальності за логістичними процесами – закупівельною, 

внутрішньовиробничою, збутовою, транспортною, складською логістикою, 

управлінням запасами й замовленнями, інформаційною логістикою, а також за 

фазами логістичної діяльності – постачання, виробництво, збут.  

Запропонована класифікація центрів відповідальності у логістичній 

діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

дозволить здійснювати їх виокремлення з урахуванням таких основних вимог: 

– центри відповідальності повинні бути пов’язані з організаційною 

структурою та фазами логістичної діяльності підприємства (логістичними 

процесами та операціями);  

– забезпечення можливості призначення відповідального керівника за 

логістичні витрати центру відповідальності;   

– використання показників оцінювання обсягів логістичних витрат 

центрів відповідальності; 

 – визначення та розподіл повноважень і відповідальності керівників за 

досягнення показників діяльності кожного центру відповідальності;  
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– забезпечення внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами 

відповідальності різних рівнів. 

З огляду на це вважаємо, що функціональні центри відповідальності (за 

фазами логістичної діяльності) є центрами відповідальності першого рівня, а 

основні (за структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах) – 

центрами відповідальності другого рівня та одночасно центрами логістичних 

витрат (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 
Довідник центрів відповідальності виробничих підприємств* 

 
Код центру 

відповідальності 
Назва центру відповідальності 

Центри відповідальності першого рівня  
(функціональні – за фазами логістичної діяльності) 

1 Постачання 
2 Виробництво 
3 Збут 

Центри відповідальності другого рівня – центри витрат  
(основні – за структурними підрозділами) 

10 Відділ постачання 
20-29 Склади виробничих запасів 
30-39 Обслуговуючі підрозділи (лабораторія повірки якості 

продукції, тарний цех, відділ транспорту, дільниця 
технологічного транспорту) 

40 Відділ збуту 
50-59 Склади готової продукції 

60 Відділ маркетингу 
70 Відділ логістики 
80 Відділ інформаційного забезпечення 

*Примітка. Запропоновано автором 

З урахуванням розроблених автором класифікації логістичних витрат 

(рис. 1.9), класифікації центрів відповідальності (табл. 2.1) та довідника центрів 

відповідальності (центрів логістичних витрат) виробничих підприємств (табл. 

2.2) нами запропоновано загальну систему центрів відповідальності (центрів 

логістичних витрат) логістичної діяльності виробничих підприємств (рис. 2.2). 

Отже, управління логістичними витратами за центрами відповідальності – 

це система управління, яка забезпечує планування, моніторинг, оцінювання, 

контроль і регулювання діяльності кожного центру відповідальності. 
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Центри відповідальності логістичної діяльності виробничого підприємства 

Фаза постачання Фаза виробництва Фаза збуту 

ф   у  н  к  ц  і  о  н  а  л  ь  н  і 

Відділ 
постачання 

І  рівень 

о  с  н  о  в  н  і 

Склади 
виробничих 

запасів 

Тарний 
цех 

Відділ 
транспорту 

Лабораторія 
повірки якості 

продукції 

Відділ 
збуту 

Склади 
готової 

продукції 

Відділ 
маркетингу 

Відділ інформаційного 
забезпечення 

Відділ логістики ІІ  рівень 

Центри логістичних витрат 

Рис. 2.2. Структура центрів відповідальності логістичної діяльності підприємств з виробництва контрольно-
вимірювальних виробів (розроблено автором) 

Дільниця 
технологічного  

транспорту 
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Виходячи з сутності центру відповідальності, основна мета створення 

системи управління на їх основі полягає у розподілі відповідальності між їх 

керівниками та отриманні інформації у розрізі центрів відповідальності 

логістичної діяльності підприємства, що дасть змогу здійснювати аналіз і 

контроль логістичних витрат за кожним центром та приймати відповідні 

управлінські рішення. 

У системі управління логістичними витратами керівники центрів 

відповідальності мають контролювати й оцінювати витрати свого структурного 

підрозділу та інформувати вище керівництво про результати діяльності. Для 

здійснення такого контролю призначена система обліку відповідальності. 

На нашу думку, облік відповідальності – це система обліку логістичних 

витрат, що забезпечує контроль і оцінку діяльності кожного центру 

відповідальності. Створення й функціонування системи обліку логістичних 

витрат за центрами відповідальності передбачає визначення центрів 

відповідальності з урахуванням особливостей організаційної структури 

підприємства та фаз логістичної діяльності, розроблення організаційних та 

методичних підходів до облікового процесу, документообігу та форм планових 

і звітних документів. Тому формування центрів відповідальності щодо 

логістичних витрат здійснюється поетапно та кожен з них потребує відповідної 

внутрішньої регламентації (табл. 2.2).  

За результатами проведеного дослідження нами розроблено Рекомендації 

з формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат (додаток К). 

Однак центри відповідальності повинні виокремлюватися не лише за 

рівнем управління й організаційною структурою підприємства, не лише за 

обсягом повноважень і обов’язків структурних підрозділів та їх керівників, а й з 

урахуванням складу логістичних витрат цих центрів.  

Тому важливими є розробка та впровадження в практику фінансового й 

управлінського обліку методики формування інформації щодо логістичних 

витрат.  
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Таблиця 2.2 
Етапи формування центрів відповідальності  

логістичної діяльності виробничих підприємств* 

 
Етап Зміст етапу Регламентація етапу 

(запропоновано автором) 
1 Виокремлення центрів відповідальності 

першого рівня та центрів відповідальності 
другого рівня (центрів логістичних витрат) та 
розподіл відповідальності 

Рекомендації з формування центрів 
відповідальності щодо логістичних 
витрат (додаток К) 

2 Призначення відповідальних за результати 
діяльності центру відповідальності другого 
рівня (центру логістичних витрат) – 
керівників структурних підрозділів 

Рекомендації з формування центрів 
відповідальності щодо логістичних 
витрат (додаток К) 

3 Визначення переліку та змісту бюджетів 
логістичних витрат і звітів про їх виконання для 
центрів відповідальності двох рівнів 

Вказівки з бюджетування 
логістичних витрат (додаток С.1) 
Вказівки з формування управлінської 
звітності щодо логістичних витрат 
(додаток Ц.1) 

4 Визначення методики обліку логістичних 
витрат за центрами відповідальності обох рівнів 

Методичні вказівки з обліку 
логістичних витрат виробничих 
підприємств (додаток М) 

5 Визначення методики формування бюджетів 
центрів відповідальності другого рівня (центрів 
логістичних витрат) та на їх основі центрів 
відповідальності першого рівня і звітів про їх 
виконання на основі даних управлінського 
обліку 

Вказівки з бюджетування 
логістичних витрат (додаток С.1) 
Вказівки з формування управлінської 
звітності щодо логістичних витрат 
(додаток Ц.1) 

6 Моніторинг та оцінювання логістичних витрат 
центрів відповідальності обох рівнів 

Рекомендації з організації 
внутрішнього контролю логістичних 
витрат (додаток Т.2) 

*Примітка. Сформовано автором 

Основна проблема, яка виникає під час виокремлення логістичних витрат 

з загальної сукупності витрат основної діяльності підприємства, полягає у тому, 

що традиційна бухгалтерська практика класифікації та обліку основних їх видів 

не містить адекватної інформації для ідентифікації витрат, пов’язаних з 

логістичними процесами. Причина у тому, що діючі системи обліку агрегують 

логістичні витрати в інші групи операційних витрат, а це не дозволяє провести 

їх детальний аналіз, врахувати всі наслідки прийнятих управлінських рішень, а 

також визначити їх вплив на загальну ефективність логістичної діяльності. Все 

це обумовлює ситуацію, за якою логістичні витрати знаходяться поза 

контролем керівництва підприємства. 
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Впровадження методів управління логістичними витратами вимагає 

використання певної організації та обліку цих витрат. Витрати на логістику 

необхідно систематично враховувати й оцінювати. При цьому облік 

логістичних витрат є важливим елементом логістичного менеджменту 

підприємства. Без нього проблема інформаційного забезпечення управління 

логістикою не може бути вирішеною. 

Існуюча в Україні система бухгалтерського обліку в основному 

передбачає ведення поточних облікових записів з метою надання користувачам 

повної, правдивої та неупередженої інформації про діяльність підприємства і 

його фінансовий стан для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [35, 

с. 19]. Важливою складовою системи бухгалтерського обліку на сьогодні є 

управлінський облік як підсистема обліку витрат і доходів, контролю і аналізу, 

нормування і планування, що формує інформацію для прийняття оперативних 

управлінських рішень та визначення напрямків стратегічного розвитку 

підприємства у майбутньому [35, с. 21]. Проте у цій підсистемі не 

виокремлюють логістичних витрат, які виникають під час здійснення 

логістичної діяльності підприємства, яка набуває дедалі більшого значення в 

управлінні підприємством та здобутті конкурентних переваг. 

На жаль, у традиційних формах первинних документів і звітності 

відсутня інформація щодо логістичних витрат тому, що вони знаходять своє 

відображення у складі сукупних витрат підприємства. З огляду на 

вищевикладене можна зробити висновок, що для організації обліку та 

контролю логістичних витрат потрібно розмежовувати інформаційне 

забезпечення логістичних витрат і сукупних витрат виробничих підприємств. 

За своєю сутністю інформаційний підхід полягає у забезпеченні 

керівництва та інших зацікавлених осіб достовірною інформацією про обсяги, 

структуру, динаміку логістичних витрат задля прийняття оптимальних 

управлінських рішень. До принципів інформаційного підходу, на нашу думку, 

належать: 
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 принцип ідентифікації логістичних витрат, що полягає у 

необхідності визначення окремих складових логістичних витрат, виходячи з їх 

класифікації за центрами відповідальності першого рівня (фазами логістичної 

діяльності виробничого підприємства), за центрами відповідальності другого 

рівня (за структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах) та за 

місцями виникнення логістичних витрат (за логістичними операціями); 

 принцип ведення відокремленого обліку логістичних витрат, що 

передбачає відображення в обліку та управлінській звітності логістичних 

витрат за центрами відповідальності з використанням аналітичних рахунків, з 

одного боку, а з іншого, – за статтями та елементами витрат, а не як таких, що 

мають частку в загальній сумі витрат, але не показані окремо, що сприятиме 

підвищенню ефективності управління логістичними витратами;  

 принцип об’єктивності, реалізація якого полягає у формуванні 

достовірної інформації про здійснення логістичних витрат на підставі 

первинних документів, якими оформляються господарські операції (в тому 

числі логістичні) на підприємстві, тобто є інформаційною базою для ведення 

фінансового обліку;  

 принцип безперервності, що вимагає постійного збирання та 

оновлення інформації про фактичні обсяги логістичних витрат, відображення їх 

у первинних документах та формах управлінської звітності; 

 принцип оперативності, що полягає в своєчасному збиранні, 

обробці та відображенні інформації про логістичні витрати в управлінській 

звітності керівників центрів відповідальності для контролю та прийняття 

управлінських рішень.  

Реалізація визначених нами принципів забезпечуватиме своєчасність 

прийняття рішень щодо управління логістичними витратами виробничого 

підприємства. 

Практично жодна з існуючих сьогодні в Україні автоматизованих 

інформаційних систем управління не забезпечує повну автоматизацію 

діловодства, а згідно з чинним законодавством більшість операцій, що 
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пов’язані з рухом та зміною прав власності матеріального та фінансового 

потоків, повинні відповідним чином документально оформлятися. У зв’язку з 

цим важливим є аналіз можливості оптимізації документального забезпечення 

управління загалом і логістичними витратами зокрема.  

Прийнято виділяти три завдання, які вирішуються в документальному 

забезпеченні управління: 

 документування (складання, оформлення, узгодження і 

виготовлення документів); 

 організація роботи з документами в процесі управління 

(забезпечення руху, контролю виконання, зберігання і використання 

документів); 

 систематизація архіву документів [27, 35, 186]. 

На нашу думку, інформаційне забезпечення логістичних витрат має 

базуватися на даних первинних документів бухгалтерського обліку (додаток З, 

табл. З.1), що створить єдину інформаційну базу фінансового та управлінського 

обліку виробничого підприємства. 

Сучасна тенденція значного росту обсягів інформації, необхідної для 

прийняття управлінських рішень, призводить до того, що доводиться 

отримувати, опрацьовувати і зберігати документи в більшій кількості, ніж 

раніше. Традиційні методи роботи з документами стають при цьому 

малоефективними. Тому перед підприємством, що прагне створити ефективне 

середовище з обробки інформації для удосконалення якості управління 

логістичними витратами, постають серйозні завдання з удосконалення всієї 

роботи з підготовки й обробки інформації бухгалтерського обліку. 

Для вирішення вищеокреслених проблем нами за результатами 

дослідження розроблено Довідник витрат виробничого підприємства для 

потреб управлінського обліку логістичних витрат (додаток Ж, табл. Ж.1). 

В основу Довідника покладено систему кодування статей витрат 

логістичної діяльності (табл. 2.3), витрат виробничого підприємства за їх 

характеристикою в операційній діяльності та за елементами витрат (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.3 

Перелік статей витрат логістичної діяльності відповідно  
до Довідника витрат* 

 
Код статті Статті логістичних витрат та їх склад 

1 2 
01ххххххх 
0104хх411 
0105ххххх 
0106ххххх 
0107ххххх 
0108хх411 
0109ххххх 
0111ххххх 

Витрати на матеріали: 
Тара та упаковка 
Запасні частини 
Витратні матеріали для комп’ютерної та офісної техніки 
Канцелярські товари 
Рекламні та маркетингові матеріали 
Паливно-мастильні матеріали 
Витрати на МШП 

02ххххххх 
0201ххххх 
0202ххххх 
0203ххххх 
0204ххххх 

Витрати на персонал: 
Заробітна плата 
Премії та інші виплати персоналу 
Відрахування на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок) 
Інші витрати на утримання персоналу 

03ххххххх 
0301ххххх 
0302ххххх 
0303ххххх 
0304ххххх 

Витрати на відрядження 
Добові 
Проживання 
Витрати на транспорт у відрядженні   
Інші витрати на відрядження   

04ххххххх 
0401ххххх 
0402ххххх 
0403ххххх 

Витрати за необоротними активами 
Амортизація 
Ремонт основних засобів 
Обслуговування основних засобів 

05ххххххх 
0501ххххх 
0502ххххх 
0503ххххх 
0504ххххх 

Витрати на оренду 
Оренда земельних ділянок 
Оренда будівель та споруд   
Оренда машин та обладнання 
Оренда транспортних засобів 

06ххххххх 
0601ххххх 
0602ххххх 
0603ххххх 
0604ххххх 
0605ххххх 
0606ххххх 

Комунальні послуги 
Витрати на електроенергію 
Витрати на газ 
Водопостачання та водовідведення   
Прибирання територій та вивіз сміття 
Послуги з опалення приміщень 
Інші комунальні послуги 

07ххххххх Транспортні послуги 
08ххххххх 
0803ххххх 
0804ххххх 
0805ххххх 

Послуги зв’язку 
Стаціонарний телефонний зв’язок 
Мобільний телефонний зв’язок 
Інтернет 

09ххххххх 
0901ххххх 
0902ххххх 

Рекламні та маркетингові послуги 
Витрати на маркетинг 
Витрати на трейд -маркетинг 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 

10ххххххх 
1001ххххх 
1002ххххх 
1003ххххх 
1008ххххх 
1015ххххх 

Послуги інших сторонніх організацій 
Послуги з організації 
Послуги страхування 
Послуги охорони 
Послуги з обслуговування програмного забезпечення 
Інші послуги сторонніх організацій 

11ххххххх 
1101ххххх 
1102ххххх 

Податки та збори 
Податок (плата) за землю 
Податок на майно 

*Примітка. Розроблено автором 

Таблиця 2.4 

Кодування витрат за їх характеристикою в операційній діяльності 
виробничого підприємства та за елементами витрат* 

 
Код витрат Витрати за їх характеристикою 

в операційній діяльності 
виробничого підприємства 

Код елемента витрат Вид витрат 
за елементами 

1 Транспортно-заготівельні 
витрати 

1 Матеріальні витрати  

2 Виробничі витрати 2 Оплата праці 
3 Загальновиробничі 

витрати 
3 Відрахування на 

соціальні заходи 
4 Збутові витрати 4 Амортизація 
5 Адміністративні витрати 5 Інші витрати 
6 Вкладення в необоротні 

активи 
  

7 Інші операційні витрати   
8 Інші витрати   

*Примітка. Розроблено автором 

Довідник витрат виробничого підприємства для потреб управлінського 

обліку логістичних витрат вміщує весь перелік витрат основної діяльності 

виробничого підприємства і може використовуватися як для фінансового, так і 

для управлінського обліку виробничих витрат, збутових, адміністративних та 

інших витрат підприємства й одночасно ідентифікувати логістичні витрати, що 

виникають у ході процесів логістичної діяльності. Для цього кожна стаття 

витрат та кожен вид витрат закодовано таким чином, що можна визначити його 

приналежність як до операційної діяльності підприємства й одночасно до 

логістичної діяльності (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Система кодування витрат виробничого підприємства для потреб 
управлінського обліку логістичних витрат* 

 
Рівень 

кодування 
Кількість 
позицій 

Код Найменування коду 

1 рівень ХХ 01-11 код статті витрат 
2 рівень ХХХХ 0100-1599 код підстатей витрат та їх складових 
3 рівень Х 1-8 код витрат за їх характеристикою в операційній 

діяльності підприємства 
4 рівень Х 1-5 код елементів витрат 
5 рівень Х 0-1 ознака за відношенням до логістичної діяльності 

*Примітка. Розроблено автором 

Приклад, 04 02 22 4 5 - Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення (збутові 
витрати) 

04 – витрати за необоротними активами 
02 – витрати на ремонт основних засобів 
22 – витрати на ремонт машин та обладнання невиробничого призначення 
 4 – збутові витрати 
 5 – інші витрати за елементами витрат 
 1 – логістичні витрати. 
 

Технічна реалізація вибірки даних за статтями витрат з урахуванням 

приналежності її до логістичних витрат залежить від програмного 

забезпечення, що використовується на підприємстві. 

Сформований нами склад логістичних витрат свідчить про те, що 

виокремлені центри відповідальності одночасно формують центри витрат. Тому 

кожен із зазначених центрів відповідальності слід розглядати в першу чергу як 

центр логістичних витрат підприємства.  

Таким чином, серед різних методичних прийомів обліку у системі 

управління логістичними витратами загалом велике значення має облік за 

центрами відповідальності, що є підсистемою, яка забезпечує ідентифікацію, 

відображення, накопичення, аналіз і надання інформації, насамперед про 

логістичні витрати структурних підрозділів виробничого підприємства, що 

задіяні у логістичних процесах, з метою контролю, оцінювання та їх 

оптимізації. Формування на виробничому підприємстві центрів 

відповідальності логістичних витрат двох рівнів (за структурними підрозділами 
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та фазами логістичної діяльності) та ведення аналітичного обліку цих витрат у 

їх розрізі дозволить створити інформаційну базу для планування, обліку, 

контролю та прийняття управлінських рішень.  

 

2.2. Методика обліку логістичних витрат у формуванні системи 

відповідальності 

 

В умовах ринкової економіки суттєво зростає зацікавленість керівників 

підприємств інформацією щодо логістичних витрат, яка б допомагала їм при 

прогнозуванні, контролі й прийнятті управлінських рішень. Водночас 

керівництво виробничих підприємств з метою підвищення 

конкурентоспроможності здійснює пошук шляхів зниження витрат логістичної 

діяльності. Для цього виникає потреба в ідентифікації, обліку й контролю 

логістичних витрат, а саме: розробка та запровадження системи управління 

такими витратами.  

Розробляючи концепцію обліку і внутрішнього контролю логістичних 

витрат, слід зазначити, що підсистема обліку логістичних витрат повинна 

змінюватися зі зміною стратегії менеджменту. Тобто необхідна інформаційна 

база, сформована в системі обліку, яка, постійно пристосовуючись, набувала б 

дедалі нових форм і трансформувала набуті якості для прийняття та реалізації 

адекватних до цих ситуацій управлінських рішень. 

Важливим кроком організації облікового процесу логістичних витрат є 

формування облікової політики, оскільки вона повинна втілювати основні 

принципи, методи та процедури ведення обліку, що дають можливість 

ідентифікувати витрати логістичних процесів, достовірно відобразити їх обсяг у 

загальній сумі витрат підприємства, узагальнити результати логістичної 

діяльності виробничого підприємства; забезпечити порівнюваність фактичних і 

бюджетних даних щодо логістичних витрат в управлінській звітності.  
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В Україні облікова політика на законодавчому рівні регламентується 

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

[225]. 

Як свідчать дослідження, достатньо велика кількість вчених присвятила 

свої праці вивченню поняття “облікова політика”.  

Досліджуючи поняття “облікова політика”, В. А. Кулик дійшла висновку, 

що “у всіх без виключення тлумаченнях слова “політика” основною 

характеристикою є цілеспрямованість, оформлена відповідним чином діяльність, 

заснована на встановленні методів та форм” [128, c. 19]. На думку В. А. Дерія, 

під обліковою політикою слід розуміти офіційно затверджене на підприємстві 

надане державою йому право вибору, з урахуванням його цілей, специфіки 

діяльності підприємства та чинних правових актів, відповідних методик та форм, 

техніки ведення бухгалтерського обліку [70, c. 23].  

Т. В. Барановська вважає, що “облікова політика” – це певний порядок дій, 

спрямованих на збір, обробку та надання необхідної інформації відповідним 

користувачам для реалізації власних інтересів у сфері бухгалтерського обліку [34, 

c. 21]. Я. В. Лебедзевич трактує поняття “облікова політика” як “інструмент 

організації обліку на конкретному підприємстві, який включає сукупність 

способів та процедур ведення обліку, що використовуються з метою 

підготовки, складання та подання фінансової звітності” [139, с. 155]. Своєю 

чергою, М. Т. Білуха зазначає, що “облікова політика підприємства – це вибір 

суб’єктом господарювання методичних прийомів відображення в 

бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій...” [22, c. 100]. 

Проте група вчених у складі Ф. Ф. Бутинця, М. В. Кужельного,                  

В. Г. Лінника і М. І. Кутера [32, 122, 128] дотримуються думки, що облікова 

політика – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно 

до умов господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу 

використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя. У 

широкому розумінні її можна визначити як управління обліком, а у вузькому – 
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як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних 

методик ведення обліку) [225].  

На нашу думку, найбільш ґрунтовно до визначення сутності поняття 

“облікова політика” підійшли Л. Г. Ловінська та Л. В. Жилкіна, вказавши, що 

облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються суб’єктом господарювання для ведення поточного обліку, 

складання та подання фінансової звітності в межах, визначених Законом 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативними 

документами [159, c. 4].  

Сучасні підходи до потреб управління підприємством визначені               

М. С. Пушкарем та М. Т. Щирбою при трактуванні поняття “облікова 

політика”. Вони вказують, що це конституція підприємства, яка передбачає 

права й обов’язки системи обліку з приводу формування інформаційних 

ресурсів для менеджерів [229, c. 4]. 

Отже, для кожного підприємства облікова політика – це основний 

методичний документ, яким вона керується в період своєї діяльності з дня 

державної реєстрації. Після статуту цей внутрішній нормативний документ є 

основним [275, с. 138].  

Вона підпорядкована економічній політиці, під якою розуміється вибір 

конкретних методик розкриття економічного змісту господарських операцій та 

факторів господарського життя підприємства [258, с. 52]. 

На нашу думку, метою облікової політики у процесі ведення як 

фінансового, так і управлінського обліку є створення оптимальної, узгодженої 

та впорядкованої системи інформаційного забезпечення для складання 

достовірної звітності та прийняття ефективних управлінських рішень на її 

основі. 

При формуванні облікової політики підприємства необхідно враховувати 

основні принципи бухгалтерського обліку: обачність; повне висвітлення; 

автономність; послідовність; безперервність; нарахування та відповідність 
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доходів та витрат; превалювання сутності над формою; історична (фактична) 

собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність [222]. Однак, 

враховуючи особливості логістичної діяльності виробничого підприємства, 

проблеми у виокремленні логістичних витрат з усієї сукупності понесених 

підприємством витрат та потреб їх оптимізації, облікова політика повинна 

передбачати процедури з формування інформації для забезпечення таких 

функцій управління логістичними витратами як планування, організація, 

координація, мотивація, контроль. 

З огляду на це при формуванні облікової політики варто застосовувати 

принципи, що визначені нами у Методичних вказівках з обліку логістичних 

витрат виробничих підприємств (додаток М): системності, комплексності, 

обґрунтованості, ефективності та планомірності, профілактики, суттєвості. 

Дотримання принципів формування облікової політики виробничого 

підприємства щодо логістичних витрат дозволить регламентувати 

інформаційне забезпечення планування, обліку та формування управлінської 

звітності, контролю та прогнозування логістичної діяльності для виконання в 

повному обсязі функції управління логістичними витратами. 

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” дає змогу повніше висвітлити роль облікової політики у вирішенні 

економічних завдань підприємств, що відповідає сучасному економічному 

середовищу. П. 2 ст. 8 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні” [225], вказує, що питання організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві є компетенцією його власника або уповноваженої посадової 

особи, тобто суб’єкта, найбільш зацікавленого у створенні ефективно діючої 

обліково-аналітичної системи управління підприємством. На думку                  

М. В. Кужельного, у формуванні облікової політики мають брати участь майже 

всі економічні й технічні служби [123, с. 49]. М. Т. Білуха зауважує, що 

облікова політика повинна бути спрямована на розкриття творчих здібностей 

підприємців у підвищенні ефективності господарювання, впровадженні нових 

технологій для задоволення власних потреб і виконання зобов’язань перед 
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державою [22, с. 106]. 

Окреме місце у формуванні облікової політики має посісти методика 

формування системи нагромадження, обробки та використання інформації 

щодо логістичних витрат виробничого підприємства. 

З метою створення на підприємстві логістичних інформаційних потоків 

слід чітко прописати організацію процесу вирішення завдань обліку 

логістичних витрат, спричинених вирішенням завдань управління 

матеріальними й інформаційними потоками. 

За цієї ситуації головною практичною проблемою, яку потрібно 

врегулювати в обліковій політиці, є забезпечення різних напрямків 

акумулювання інформації в межах однієї системи бухгалтерського обліку 

підприємства для потреб користувачів, інтереси яких суттєво відрізняються. 

З цього приводу П. Житний пропонує можливості облікової політики 

будувати на засадах системного підходу. На його думку: “системний підхід 

щодо формування облікової політики первісно визначає необхідність 

підпорядкування її загальним інтересам управління підприємством. Облікова 

політика має забезпечити створення умов для ефективного здійснення 

управлінського процесу: при кроці “вгору” формування облікової політики 

відбувається з орієнтацією на розвиток обліку зовнішніх факторів вищого 

рівня, а при кроці “вниз” метою є упорядкування внутрішніх факторів та 

системи їх обліку” [83, с. 63, 84].  

Повністю погоджуючись із вищезазначеним твердженням, вважаємо, що 

для забезпечення сучасної системи управління та поглиблення інформаційних 

можливостей бухгалтерського обліку необхідно сформувати методику 

нагромадження інформації про логістичні витрати, яка б задовольняла потреби 

менеджерів усіх рівнів управління підприємством і була обґрунтованою, 

корисною, конкретною, а також могла вчасно реагувати на зміни, які 

відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Для цього на 

виробничих підприємствах пропонуємо створити підсистему обліку 

логістичних витрат з використанням нормативно-довідкової та інформаційної 
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бази фінансового обліку підприємства, яка дасть змогу вільно вибирати форми, 

методи і прийоми обліку та внутрішнього контролю для прийняття 

управлінських рішень.  

Для забезпечення формування інформаційних потоків щодо логістичних 

витрат необхідна відповідна організаційно-методична база. Враховуючи її 

законодавчу незакріпленість, кожне підприємство може створити її самотужки і 

засади облікової політики щодо логістичних витрат та організаційно-методичне 

забезпечення їх управлінського обліку визначити в документі внутрішньої 

регламентації – Методичних вказівках з обліку логістичних витрат. 

На нашу думку, облікова політика щодо управлінського обліку 

логістичних витрат за центрами відповідальності виробничих підприємств 

повинна вміщувати три складові: теоретичні, методичні та організаційні засади 

управлінського обліку (рис. 2.3).  

Визначені нами засади облікової політики щодо управлінського обліку 

логістичних витрат у першу чергу формуються з урахуванням організаційної 

структури підприємства, організації логістичної діяльності та складу центрів 

відповідальності й логістичних витрат, за які вони відповідають.  

Теоретичні засади управлінського обліку логістичних витрат повинні 

регламентуватися внутрішніми регламентуючими документами: 

Рекомендаціями з формування центрів відповідальності щодо логістичних 

витрат (додаток К), Методичними вказівками з обліку логістичних витрат 

виробничих підприємств (додаток М) та Вказівками з бюджетування 

логістичних витрат (додаток С.1). 

Організація управлінського обліку передбачає виокремлення центрів 

відповідальності (центрів логістичних витрат) підприємства відповідно до 

організації логістичної діяльності; формування системи бюджетів логістичних 

витрат за центрами відповідальності двох рівнів; розроблення графіка 

документообігу з визначенням періодичності та форм бюджетів логістичних 

витрат центрів відповідальності обох рівнів в системі інформаційного 

облікового програмного забезпечення. 
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Методика управлінського обліку логістичних витрат передбачає 

розроблення робочого плану рахунків управлінського обліку логістичних 

Організація  
логістичної діяльності 

Внутрішні регламенти управлінського обліку  
логістичних витрат 

– Рекомендації з формування центрів відповідальності щодо логістичних 
витрат (додаток К); 

– Вказівки з бюджетування логістичних витрат (додаток С.1); 
– Методичні вказівки з обліку логістичних витрат виробничих підприємств 

(додаток М) 

Методика управлінського обліку 
– робочий план рахунків 
управлінського обліку логістичних 
витрат (додаток Л); 
– методика обліку логістичних витрат 
за центрами відповідальності (додаток 
М); 
– методика бюджетування логістичних 
витрат підприємства (додаток С.1) 
 

Організація управлінського обліку 
– організаційне виокремлення центрів 
відповідальності (центрів логістичних 
витрат) підприємства (додаток К); 
– система бюджетів логістичних витрат 
(додаток Р); 
– графік документообігу (додаток С); 
– вибір інформаційного облікового 
програмного забезпечення 

Потреби внутрішніх користувачів щодо 
управління логістичними витратами 

виробничого підприємства 
 

Рис. 2.3. Засади облікової політики щодо управлінського обліку 
логістичних витрат виробничих підприємств  

(сформовано автором) 
 

Склад центрів 
відповідальності 

Організаційна 
структура підприємства 
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витрат, методичних основ обліку логістичних витрат за центрами 

відповідальності та методики формування бюджетів логістичних витрат 

підприємства для центрів відповідальності двох рівнів. 

Запровадження управлінського обліку логістичних витрат виробничого 

підприємства, на нашу думку, доцільно здійснювати за такими етапами: 

1) організаційний – визначення обов’язків фахівця з обліку логістичних 

витрат та закріплення за певним фахівцем відповідних повноважень; 

2) підготовчий – визначення складових логістичної діяльності 

підприємства, центрів відповідальності та об’єктів обліку логістичних витрат;  

3) обґрунтування та визначення елементів облікової політики щодо 

логістичних витрат – визначення принципів облікової політики, встановлення 

переліку статей логістичних витрат центрів відповідальності (центрів 

логістичних витрат), формування робочого плану рахунків управлінського 

обліку логістичних витрат, визначення методики управлінського обліку та 

бюджетування логістичних витрат; 

4) розробка інформаційного забезпечення та організації управлінського 

обліку логістичних витрат – перелік первинної документації (додаток З), 

довідник центрів відповідальності, довідник витрат виробничого підприємства 

для потреб управлінського обліку логістичних витрат (додаток Ж), довідник 

господарських (логістичних) операцій, довідник бюджетів логістичних витрат, 

довідник звітів про виконання бюджетів логістичних витрат, довідник 

контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів логістичних витрат, 

форм та порядку подання бюджетів логістичних витрат, схем (рис. 2.12) і 

графіка документообігу (додаток С), вибір інформаційно-облікового 

програмного забезпечення; 

5) написання проекту регламентуючого документа щодо управлінського 

обліку логістичних витрат – узгодження елементів фінансового та 

управлінського обліку між собою та окреслення їх взаємозв’язку, 

документальне оформлення проекту регламентуючого документа; 
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6) заключний – складання, затвердження та впровадження розпорядчого 

документа – Методичних вказівок з обліку логістичних витрат, ознайомлення 

усіх підрозділів з ним, розробка посадових інструкцій та ознайомлення з ними 

працівників. 

Етапи запровадження управлінського обліку логістичних витрат 

виробничих підприємств представлено на рис. 2.4.  

За результатами наукового дослідження нами розроблено Методичні 

вказівки з обліку логістичних витрат виробничих підприємств, що 

забезпечують єдині організаційні облікові засади та їх внутрішнє 

регламентування (додаток М). 

Додатком до Методичних вказівок з обліку логістичних витрат 

виробничих підприємств є робочий план рахунків, який має відображати 

специфіку галузі, вид діяльності, визначати зміст аналітичного обліку тощо.  

Запроваджуючи управлінський облік логістичних витрат на виробничих 

підприємствах, необхідно відобразити особливості ідентифікації та обліку 

логістичних витрат на базі фінансового обліку у робочому плані рахунків. 

При цьому варто керуватися практичними потребами відділу логістики 

підприємства в інформаційній базі, що забезпечує ідентифікацію логістичних 

витрат з витрат основної діяльності підприємства, узагальнення їх за 

структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах, та фазами 

логістичної діяльності.  

З огляду на це робочий план рахунків, що розробляється на підприємстві з 

урахуванням потреб управлінського обліку логістичних витрат, повинен бути 

гнучким і зручним у користуванні; задовольняти потреби внутрішніх 

користувачів; забезпечувати бюджетування логістичних витрат та сприяти 

здійсненню внутрішнього контролю за ними.  
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Рис. 2.4. Етапи запровадження управлінського обліку логістичних витрат 
виробничих підприємств (розроблено автором) 

 

1  
Організаційний етап 

визначення обов’язків фахівця з обліку логістичних витрат та закріплення за 
певним фахівцем відповідних повноважень 

2  

3  

4 

5  

6  

Підготовчий етап 
визначення складових логістичної діяльності підприємства, центрів 

відповідальності та об’єктів обліку логістичних витрат 

Етап обґрунтування та визначення елементів облікової політики 
щодо логістичних витрат 

визначення принципів облікової політики, встановлення переліку 
статей логістичних витрат центрів відповідальності, формування 

робочого плану рахунків, визначення методики управлінського обліку та 
бюджетування логістичних витрат 

 

Етап розробки інформаційного забезпечення та організації 
управлінського обліку логістичних витрат 

визначення переліку первинної документації, розроблення 
довідників центрів відповідальності, витрат виробничого підприємства 
для потреб управлінського обліку логістичних витрат, господарських 

(логістичних) операцій, форм та порядку подання бюджетів логістичних 
витрат, схем і графіка документообігу, вибір інформаційно-облікового 

програмного забезпечення 
 

Етап написання проекту регламентуючого документа з  
управлінського обліку логістичних витрат 

узгодження елементів фінансового та управлінського обліку між 
собою та окреслення їх взаємозв’язку, документальне оформлення 

проекту регламентуючого документа 

Заключний етап 
затвердження розпорядчого документа – Методичних вказівок з обліку 

логістичних витрат, впровадження та ознайомлення усіх підрозділів з ним, 
розробка посадових інструкцій та ознайомлення з ними працівників 
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Досліджуючи методику відображення в обліку логістичних витрат, слід 

розглянути декілька підходів учених. Окремі науковці [186] вважають, що для 

спрощення облікових операцій логістичні витрати необхідно обліковувати на 

рахунках позабалансового обліку. На їх думку, це дасть можливість отримувати 

достовірні дані про виникнення логістичних витрат та здійснювати управління 

ними [187]. 

Вчені О. М. Головащенко, О. О. Андрухова, І. А. Якімов вважають, що 

для обліку логістичних витрат доцільним є ввести в план рахунків додаткові 

субрахунки. Так, для накопичення інформації про витрати, пов’язані з 

постачанням ресурсів, ввести додатковий рахунок 29 “Логістичні витрати на 

постачання”; для відображення витрат, пов’язаних з переміщенням сировини та 

матеріалів в процесі виробництва, субрахунки 911 “Умовно-постійні логістичні 

витрати” та 912 “Умовно-змінні логістичні витрати”; для накопичення 

інформації про витрати, пов’язані з логістичним адмініструванням, відкрити 

субрахунок 921 “Логістичні витрати на адміністрування” [5, 55]. 

Наступний підхід передбачає розширення або деталізацію вже існуючих 

рахунків. Тобто для обліку логістичних витрат відкриваються додаткові 

субрахунки: 911 “Логістичні витрати на виробництво”, 921 “Логістичні витрати 

на адміністрування”, 931 “Логістичні витрати на збут”, 932 “Логістичні витрати 

на транспортування”, 933 “Логістичні витрати на виконання замовлень” [57]. 

Варто погодитися з твердженнями більшості українських та зарубіжних 

вчених, які вважають, що центр витрат є первинним осередком аналітичного 

обліку, який організовується для здійснення ідентифікації, узагальнення та 

контролю за цими витратами та може збігатися з окремою структурною 

одиницею (цехом, відділом) або може бути її підрозділом. 

На нашу думку, логістичні витрати виробничого підприємства можуть 

обліковуватися за центрами відповідальності другого рівня (центрами 

логістичних витрат – структурними підрозділами, що задіяні у логістичних 

процесах), тобто в залежності від місця їх виникнення, та узагальнюватися за 

фазами логістичної діяльності підприємства. 
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Відповідно до вимог П(С)БО 9 “Запаси” витрати на постачання 

виробничих запасів (транспортно-заготівельні витрати), які одночасно є 

логістичними витратами, включають до первісної вартості придбаних сировини 

і матеріалів та обліковують на аналітичних рахунках до субрахунків рахунку 20 

“Виробничі запаси”. До транспортно-заготівельних витрат, на нашу думку, 

необхідно віднести витрати відділу постачання, витрати на транспортування 

виробничих запасів своїм транспортом, транспортом постачальника чи 

транспортом перевізника; витрати на утримання складів виробничих запасів, 

витрати на розвантаження, витрати на утримання складів виробничих запасів 

тощо. 

До складу фактичної виробничої собівартості готової продукції 

включаються витрати допоміжних й обслуговуючих виробництв, які 

обліковуються на відповідних субрахунках до рахунку 23 “Виробництво”, та 

загальновиробничі витрати, що обліковуються на рахунку 91 

“Загальновиробничі витрати”. Серед них є частка логістичних витрат, зокрема 

витрати на внутрішньовиробниче перевезення виробничих запасів, 

напівфабрикатів та готової продукції, виготовлення тари, витрати на контроль 

якості продукції тощо.  

Стосовно витрат на збут, облік яких ведеться на рахунку 93 “Втрати на 

збут”, то вони за своїм складом є логістичними витратами в повному обсязі. До 

них відносяться витрати відділів збуту та маркетингу, витрати на утримання 

складів готової продукції, частка витрат транспортного відділу в частині 

перевезень готової продукції чи витрати на оплату послуг перевізників тощо. 

Щодо витрат відділу логістики та відділу інформаційного забезпечення, 

то, з одного боку, вони є адміністративними витратами підприємства, бо відділ 

логістики керує усією логістичною діяльністю підприємства, а відділ 

інформаційного забезпечення формує інформаційні потоки підприємства. З 

іншого боку, це є велика група логістичних витрат. Виходячи з П(С0БО 16 

“Витрати”, ці витрати мають обліковуватися на рахунку 92 “Адміністративні 

витрати”. Проте не всі адміністративні витрати є логістичними.  
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Тому виникає потреба виокремити логістичні витрати з усієї сукупності 

витрат виробничого підприємства, а завдання фінансового та управлінського 

обліку логістичних витрат – створити обліково-аналітичну систему, яка давала 

б можливість збирати та реєструвати інформацію про витрати центрів 

відповідальності двох рівнів досліджуваних підприємств. При цьому 

інформація, з огляду на потреби управління, може формуватися суцільно або 

вибірково, безперервно чи періодично. При цьому створення дієвої системи 

управлінського обліку – один із основних кроків у впровадженні ефективної 

системи збору, обробки та надання інформації щодо логістичних витрат для 

прийняття управлінських рішень, який потребує комплексного підходу до 

оцінки витрат як логістичної діяльності загалом, так і витрат кожної з фаз 

логістичної діяльності та структурних підрозділів, що задіяні в логістичних 

процесах підприємства. 

Діюча система менеджменту та обліку на досліджуваних підприємствах 

не передбачає виділення окремих рахунків чи субрахунків для відображення 

логістичних витрат, оскільки така інформація загалом прихована. Перед 

менеджерами підприємства постає питання практичної реалізації виокремлення 

частки логістичних витрат у складі витрат основної діяльності підприємства. 

Такий підхід вимагає створення інформаційного забезпечення, яке дало б змогу 

збирати, обробляти та транспортувати інформацію відповідно до поставлених 

завдань, що передбачає ідентифікацію та стандартизацію інформаційних 

джерел, методів їх обробки та передавання. Така можливість забезпечується 

системами автоматизації обліку виробничого підприємства. 

Більшість систем автоматизації обліку, зокрема система “1С 

Підприємство”, “Парус” та інші, дають можливість для ведення обліку 

застосовувати гнучку нумерацію рахунків. У них аналітичний облік можна 

вести для будь-якого рахунку або субрахунку, використовуючи різні види 

аналітики. Об’єкти аналітичного обліку можуть являти собою елементи 

довідників та документів. При цьому Робочий план рахунків може включати в 

себе достатньо велику кількість рахунків другого та більше порядків. До 
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кожного рахунку може бути відкрита певна кількість субрахунків, кожен з яких 

може мати свою деталізацію. Внаслідок цього виникає можливість виділення 

кодів рахунків з різною деталізацією та підпорядкуванням. Важливим є те, що 

вся підсумкова інформація зберігається в бухгалтерських реєстрах у 

відповідності до структури Плану рахунків. Таким чином користувач має 

доступ до інформації, накопиченої за рахунками загалом, субрахунками та у 

розрізі об’єктів аналітичного обліку (субконто). 

Тому доцільним, на нашу думку, з метою ідентифікації, відокремленого 

обліку та контролю логістичних витрат виробничого підприємства запровадити 

до рахунку 23 “Виробництво” субрахунок 239 “Витрати логістичної діяльності” 

з використанням рахунків аналітичного обліку третього та четвертого порядку 

(табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 
Система кодування рахунків аналітичного обліку в частині  

логістичних витрат для підприємств з виробництва 
 контрольно-вимірювальних приладів*  

Підсистеми синтетичного обліку Підсистема аналітичного обліку 
Код і назва 

балансового 
рахунка 

(ХХ) 

Код і назва 
субрахунка 

(Х) 

Центри відповідальності 
другого рівня 

(основні – за структурними 
підрозділами) 

Статті витрат 
 

Код і назва рахунка 
3-го порядку (ХХ) 

Код і назва рахунка 

4-го порядку 
(ХХХХХХХХХ) 

1 2 3 4 
23 “Виробництво” 239 “Витрати 

логістичної 
діяльності” 

10 “Витрати відділу 
постачання” 

(з довідника витрат) 

  20 “Витрати складу 
виробничих запасів № 1” 

(з довідника витрат) 

  21 “Витрати складу 
виробничих запасів № 2” 

(з довідника витрат) 

  …  

  30 “Витрати лабораторії 
повірки якості продукції” 

(з довідника витрат) 

  31 “Витрати тарного цеху” (з довідника витрат) 

  32 “Витрати відділу 
транспорту” 

(з довідника витрат) 

  33 “Дільниця технологічного 
транспорту” 

(з довідника витрат) 

  40 “Витрати відділу збуту” (з довідника витрат) 

  50 “ Витрати складу готової 
продукції №1” 

(з довідника витрат) 
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Продовження табл.2.6 
1 2 3 4 

  51 “Витрати складу готової 
продукції № 2” 

(з довідника витрат) 

  … (з довідника витрат) 

  60 “Витрати відділу 
маркетингу” 

(з довідника витрат) 

  70 “Витрати відділу 
логістики”  

(з довідника витрат) 

  80 “Витрати відділу 
інформаційного забезпечення”  

(з довідника витрат) 

* Примітка. Розроблено автором 

 

Вивчивши практику логістичної діяльності досліджуваних підприємств 

ми розробили Робочий план рахунків управлінського обліку логістичних витрат 

з урахуванням запропонованої системи центрів відповідальності (додаток Л, 

табл. Л.1), систему кодування рахунків аналітичного обліку в частині 

логістичних витрат (табл. 2.6) та систему кодування логістичних витрат 

(додаток Ж, табл. Ж.1). 

Запропонована методика обліку логістичних витрат на балансових 

рахунках представлена у додатку Л, табл. Л.2. Схеми обліку логістичних витрат 

виробничого підприємства за центрами відповідальності другого рівня (за 

структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах) наведені на 

рис. 2.5 та 2.6.  

Таким чином, запровадження управлінського обліку логістичних витрат 

надає керівництву виробничого підприємства можливість отримувати 

оперативну інформацію щодо обсягів логістичних витрат за центрами 

відповідальності двох рівнів для прийняття ним відповідних обґрунтованих 

рішень. 

На нашу думку, основними складовими організації системи обліку 

логістичних витрат за центрами відповідальності є: визначення статей 

логістичних витрат, за які повинен відповідати керівник центру 

відповідальності за умови, що він може контролювати і впливати на їх 

величину; обов’язок керівника центру відповідальності подавати звітність про 

фактичні витрати у порівнянні з показниками бюджетів; надання інформації   
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239хх "Логістична діяльність" 
23910 "Витрати відділу постачання" 

23920 "Витрати складу виробничих запасів" 
23930 "Витрати лабораторії повірки якості продукції" 

23931 "Витрати тарного цеху" 
23932 "Витрати відділу транспорту" 

23933 "Витрати дільниці технологічного транспорту" 
23940 "Витрати відділу збуту" 

23950 "Витрати складу готової продукції" 
23970 "Витрати відділу логістики" 

23980 "Витрати відділу інформаційного забезпечення" 
 

Дт 

Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" Кт 

651 "За розрахунками із загальнообов’язкового 
державного соціального страхуванням" Дт Кт 

13 "Знос (амортизація) необоротних активів" Кт 

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 

Дт Кт 

641 "Розрахунки за податками" 
642 "Розрахунки за обов’язковими  платежами" 

Дт Кт 

Зміст господарських операцій:  
1 – відображення матеріальних витрат за структурними підрозділами; 
2 – відображення витрат на МШП за структурними підрозділами; 
3 – відображення витрат на заробітну плату, премії та інші виплати персоналу структурних підрозділів; 
4 – відображення витрат з єдиного соціального внеску та інші витрати на страхування за структурними 
підрозділами; 
5 – відображення витрат з нарахування амортизації (зносу) необоротних активів витрат за структурними 
підрозділами; 
6 – відображення витрат на різні послуги сторонніх організацій за структурними підрозділами; 
7 – відображення витрат з податку (плати) за землю та податку на майно за структурними підрозділами. 
 

Дт Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою" 

Дт Кт 

20 "Виробничі запаси" Дт Кт 

Рис. 2.5. Схема обліку формування логістичних витрат за центрами відповідальності 
другого рівня виробничих підприємств (розроблено автором) 
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Дт Кт 
23930 "Витрати лабораторії повірки  

якості продукції" 

Дт Кт 2011 "Транспортно-заготівельні витрати" Дт Кт 

Дт Кт 
23920 "Витрати складу виробничих 

запасів" 

23910 "Витрати відділу постачання" 

1 

3 

2 

Зміст господарських операцій: 1 – списано витрати відділу постачання; 2 – списано витрати складів виробничих 
запасів; 3 – списано витрати лабораторії повірки якості продукції; 4 – списано витрати дільниці технологічного 
транспорту; 5 – списано витрати тарного цеху; 6 – списано витрати відділу транспорту; 7 – списано  витрати 
відділу збуту; 8 – списано витрати складів готової продукції; 9 – списано витрати відділу маркетингу; 10 – 
списано витрати відділу логістики; 11 – списано витрати відділу інформаційного забезпечення 
 

Дт Кт 91 "Загальновиробничі витрати" 

Дт Кт 
2322 "Обслуговуючі виробництва 

(тарний цех)" 

Дт Кт 

Дт Кт 93 "Витрати на збут" 

Дт Кт 92 "Адміністративні витрати" 
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Рис. 2.6. Схема закриття рахунків з обліку логістичних витрат центрів 
відповідальності другого рівня виробничих підприємств (розроблено автором) 
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про відхилення від показників бюджету логістичних витрат у внутрішній 

звітності повинно відповідати можливостям керівника центру відповідальності 

приймати рішення в сфері своїх повноважень. 

Конкретний зміст звітності, специфіка інструментів і методів, які 

застосовуються у системі обліку і звітності за центрами відповідальності, 

залежать від того, який статус має центр відповідальності. Залежно від того, на 

кого покладається відповідальність за результати діяльності, які критерії 

встановлюються для виконання, яким чином здійснюється оцінка виконання та 

як вибудовується система винагородження менеджерів, розрізняють три типи 

систем обліку відповідальності: функціонально-орієнтована; орієнтована на 

процеси або діяльність; стратегічно-орієнтована [56]. 

Більшість виробничих підприємств мають чітко сформовану 

функціональну структуру управління. Така організація управління 

здійснюється за принципом послідовного виконання тих чи інших виробничих 

процесів відповідними структурними підрозділами, тобто використовується 

функціонально-орієнтована система обліку відповідальності. При такій системі 

обліку відповідальності, яка зосереджується на функціональних підрозділах 

підприємства та окремих працівниках, центром відповідальності виступають 

такі організаційні одиниці, як підрозділ (цех, відділ). Незалежно від функцій, 

що виконує структурний підрозділ, відповідальність покладається на керівника, 

який відповідає за роботу даного підрозділу. При цьому відповідальність 

визначається у витратах. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що 

облік логістичних витрат може здійснюватися за центрами відповідальності 

другого рівня (центрами логістичних витрат), тобто структурними 

підрозділами, які безпосередньо беруть участь у здійсненні окремих фаз 

логістичної діяльності підприємства – постачанні, виробництві, збуті. Проте, 

враховуючи стратегічне завдання логістичної діяльності – максимальне 

задоволення запитів клієнтів щодо якості продукції, часу та місця поставки, 

особливого значення набуває управління окремими фазами логістичної 

діяльності підприємства. У цьому випадку функціонально-орієнтована система 
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обліку відповідальності не у повній мірі відповідає вимогам ринку. Причинами 

цього, на нашу думку, є те, що працівники окремих структурних підрозділів не 

завжди зацікавлені в кінцевому результаті, вони не зорієнтовані на стратегічні 

цілі підприємства та на задоволення потреб покупців, фази логістичної 

діяльності виходять за рамки окремих структурних підрозділів, а обмін 

інформацією між ними ускладнений, що призводить до збільшення часу на 

прийняття управлінських рішень і відповідно до втрати клієнтів. При 

використанні процесно-орієнтованої системи обліку відповідальності центр 

уваги переміщується від структурних підрозділів до фаз логістичної діяльності і 

при цьому удосконалюється взаємодія структурних підрозділів. Фази 

логістичної діяльності вибираються як об’єкти обліку, адже вони є 

вирішальним фактором в оптимізації логістичної діяльності підприємства. 

Безперервне вдосконалення логістичних процесів кожної з логістичних фаз дає 

можливість досягнути конкретних стратегічних результатів – надати клієнту 

якісний продукт у найкоротший термін, а фінансова перспектива 

трансформується в постійне збільшення доходів, зменшення витрат і 

поліпшення використання ресурсів. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що для організації обліку 

логістичних витрат досліджуваних підприємств необхідно застосовувати як 

функціонально-орієнтовану систему обліку відповідальності, так і процесно-

орієнтовану. Це дозволить одночасно ідентифікувати логістичні витрати як на 

рівні структурних підрозділів, так і за фазами логістичної діяльності, тобто 

формувати інформацію для першого та другого рівнів відповідальності.  

Нами розроблена організаційно-методична модель обліку логістичних 

витрат за центрами відповідальності підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів (рис. 2.7).  

Таким чином, у межах запропонованої організаційно-методичної схеми 

обліку логістичних витрат за центрами відповідальності на підставі 

виокремлених центрів відповідальності двох рівнів та Довідника витрат 

виробничого підприємства для потреб управлінського обліку логістичних 
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Облік логістичних витрат за центрами відповідальності 

Робочий план рахунків управлінського обліку 
логістичних витрат за центрами відповідальності 

(додаток Л, табл. Л.1) 

Методика обліку логістичних витрат за центрами 
відповідальності на балансових  рахунках 

(додаток Л, табл. Л.2) 

Система бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності  

(додаток Р) 

Рис. 2.7. Організаційно-методична модель обліку логістичних витрат за центрами відповідальності підприємств з 
виробництва контрольно-вимірювальних приладів  (розроблено автором) 
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витрат розроблено робочий план рахунків управлінського обліку з різним 

ступенем деталізації інформації за центрами відповідальності другого рівня 

(центрами логістичних витрат – структурними підрозділами, що задіяні у 

логістичних процесах) у системі управління для потреб внутрішніх 

користувачів (керівників центрів логістичних витрат та керівника відділу 

логістики). Також 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, що запропонована у 

Методичних вказівках з обліку логістичних витрат. Це дозволить 

використовувати облікову інформацію щодо логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів на усіх стадіях її обробки й 

узагальнення від первинного документа до складання бюджетів та внутрішньої 

звітності, інтеграції інформації фінансового обліку в підсистему управлінського 

обліку та внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами 

відповідальності двох рівнів. Своєю чергою, такий підхід забезпечить 

формування системи відповідальності в управлінні логістичними витратами та 

прийнятті управлінських рішень щодо удосконалення логістичної діяльності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. 

 

2.3. Бюджетування в системі управління логістичними витратами 

виробничого підприємства 

 

Сучасні підходи до запровадження та удосконалення логістичних 

процесів вимагають створення ефективної системи управління ними. Такий 

підхід потребує більш оперативної, гнучкої і надійної обліково-контрольної 

системи з орієнтацією на забезпечення прийняття рішень в управлінні 

логістичною діяльністю виробничих підприємств. Вирішення проблем 

оптимізації логістичних витрат підприємства може забезпечити управлінський 

облік. Одним із елементів управлінського обліку, який зараз усе частіше 
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впроваджується в роботу вітчизняних підприємств, є бюджетування. 

На виробничих підприємствах бюджетування як складова управлінського 

обліку зазвичай застосовується для планування, контролю та оцінювання 

витрат операційної діяльності виробничого підприємства.  

У широкому розумінні бюджетування передбачає розроблення, реалізацію 

й аналіз виконання бюджетів на підприємстві, допомагає оптимізувати ресурсні 

потоки, забезпечити економію, вдосконалити управління грошовими ресурсами, 

зміцнити фінансову дисципліну, підвищити рівень інвестиційної привабливості 

й конкурентоспроможності підприємства [38]. На нашу думку, основною метою 

бюджетування логістичних витрат має стати створення інформаційного 

забезпечення планування, контролю та управління ефективністю логістичної 

діяльності виробничого підприємства, шляхом складання бюджетів за фазами 

логістики та структурними підрозділами, які задіяні у цих процесах. 

Результатом запровадження бюджетування логістичних витрат є оперативне 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень з метою їх оптимізації як 

підприємства загалом, так і центрів відповідальності зокрема. 

Для ефективного застосування бюджетування в частині логістичних 

витрат необхідно визначити сутність цього методичного інструментарію, його 

мету, функції, принципи, завдання та вимоги щодо організації бюджетного 

процесу. 

Теоретичні та практичні аспекти бюджетування витрат операційної 

діяльності підприємств активно розглядалися у наукових колах та 

запроваджувалися керівниками різних рівнів менеджменту у практику 

діяльності підприємств.  

Проблеми розвитку та запровадження бюджетування висвітлювалися у 

працях провідних зарубіжних та українських вчених: Р. Брейдлі, Є. Брігхема, 

Глена Веллі, К. Друрі, Джой Р. Сігела, Д. Д. Хемптона, Чарльза Т. Хорнгрена, 

Джай К. Шима, М. Бейкера, І. А. Бланка, С. А. Білобловського,                           

С. Г. Вербовецької, С. В. Голова, С. І. Головацької, Л. Гнилицької, В. А. Дерія, 

Я. В. Догадайло, О. Дронченка, А. П. Дугельного, І. В. Зятковського,                  
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С. Є. Ковтуна, Т. О. Коноваліхіної, Д. М. Коркуни, М. А. Костіва,                      

О. П. Крайника, П. О. Куцика, С. М. Лаптева, М. А. Лімітовського,                    

Ф. Ф. Макарука, Л. Г. Медвідь, О. Г. Мельник, Л. В. Нападовської,                    

С. В. Онищенко, В. А. Панкова, Ю. Б. Проніна, В. П. Савчука, В. Н. Самочкіна, 

О. І. Судакової, А. Ю. Харко, В. Є. Хруцького, А. Чернікова, М. Черненка,       

С. В. Щеголькової, В. Яцури та ін.  

Як свідчать дослідження, при визначенні дефініції “бюджетування” на 

рівні суб’єктів господарювання у вітчизняній та зарубіжній економічній 

літературі досі немає єдиного підходу (додаток Н, табл. Н.1). Хоча за 

теоретичними підходами до трактування поняття “бюджетування” можна 

виокремити кілька груп вчених. 

До першої групи вчених, які розглядають бюджетування як процес 

планування майбутньої діяльності підприємства, можна віднести С. Ф. Голова, 

В. П. Савчука, Р. О. Костирка, Л. Л. Турову, Є. Мягкова, А. Ю. Харко та інших. 

До прикладу, С. Ф. Голов і В. П. Савчук стверджують, що бюджетування – це 

процес планування майбутньої діяльності підприємства, результати якого 

оформлюються системою бюджетування [52, 236]. Близькими за суттю є 

визначення Л. Л. Турової та Є. Мягкова, що трактують бюджетування як 

процес розрахунку та узагальнення фінансових показників, що передбачає 

деталізацію фінансових планів підприємства у грошовому і натуральному 

вираженні на конкретний період часу [190, 258]. Проте, на думку Р. О. 

Костирка, бюджетування - це не лише процес планування виробничо-

господарської діяльності підприємства, а процес розроблення, виконання, 

контролю та аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності 

господарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати й отримані 

результати на наступний період [113]. Своєю чергою, Л. В. Нападовська 

вважає, що бюджетування - це процес трансформації планів діяльності 

підприємства в фінансово-економічні показники; інструмент підвищення 

відповідальності керівників за витрати та досягнення поставленої мети; 

технологія інформаційно-аналітичної підтримки управління, яка призначена 
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для підвищення економічної обґрунтованості рішень [196]. Вчені Л. Гнилицька 

та С. Онищенко розглядають бюджетування як процес організації управління 

фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, основою якого 

є розроблення бюджетів не лише за центрами відповідальності, а й напрямами 

діяльності, з подальшим контролем за їх виконанням, аналізом відхилень 

фактичних показників від передбачених бюджетом та регулювання 

господарської діяльності з метою узгодження та досягнення запланованих 

результатів на всіх рівнях управління [50, 208]. О. Н. Волкова погоджується з 

думкою попередніх вчених, проте підкреслює, що бюджетування – це процес 

узгодженого планування й управління діяльністю організації за допомогою 

бюджетів і економічних показників, що дозволяють визначити вклад кожного 

підрозділу в досягнення спільних цілей [44]. 

В основному співпадають думки А. Бланка, К. В. Щиборща,                      

Р. М. Мамчура та О. Є. Ніколаєвої про те, що бюджетування як процес розробки 

конкретних бюджетів відповідно до цілей оперативного планування в 

практичній діяльності компанії переслідує завдання, визначені загальними 

корпоративними цілями, і є інструментом управління фінансами підприємства 

[24, 170, 203, 282]. Однак, на нашу думку, таке трактування не зовсім доречне, 

оскільки процес бюджетування розглядається тільки з боку планування 

майбутніх операцій у діяльності підприємства, та не передбачає інших, не менш 

важливих функцій: організації, аналізу, контролю та регулювання. Дещо глибше 

розглядає поняття “бюджетування” В. В. Прохорова, вказуючи, що це 

стандартизований процес, що базується як на самостійно розроблених, так і на 

загальновизнаних вимогах і процедурах, до яких належать: розроблення 

бюджетів усіма підрозділами; забезпечення єдиного порядку підготовки, аналізу 

і затвердження бюджетів; координація діяльності підрозділів підприємства у 

процесі розроблення бюджетів; структурованість бюджетів; обґрунтованість 

показників бюджетів; відкритість бюджетів до змін [226]. 

Друга група дослідників (В. Є. Хруцький, С. Є. Ковтун, Л. С. Шаховська, 

В. В. Хохлов та ін.) розглядають бюджетування як технологію фінансового 
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планування, обліку та контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на 

всіх рівнях управління, що дає змогу аналізувати прогнозовані й отримані 

фінансові показники [104, 272] чи технологію складання скоординованого за 

всіма підрозділами плану наявності ресурсних обмежень, що ґрунтуються на 

комплексному аналізі прогнозів зміни зовнішніх та внутрішніх параметрів за 

допомогою розрахунку економічних і фінансових показників та індикаторів 

діяльності [38]. 

Проте С. І. Білобловський та Ю. Л. Овдій трактують бюджетування як 

управлінську технологію, що призначена для підвищення фінансової 

обґрунтованості прийнятих управлінських рішень [18] та яка поєднує процес 

оперативного фінансового планування, обліку і контролю операцій [207]. На 

думку Д. С. Лозовицької, така управлінська технологія формується з трьох 

частин: технології бюджетування, до якої входять інструменти фінансового 

планування; організації бюджетування, що охоплює фінансову структуру 

підприємства; автоматизації фінансових розрахунків, що передбачає складання 

фінансових прогнозів [161]. 

Третьою групою науковців бюджетування в основному розглядається як 

система планування, обліку та контролю результатів діяльності підприємства 

[29]. Водночас Ю. В. Чибісов уточнює поняття “бюджетування” як системи, що 

об’єднує бюджетне планування, облік та контроль виконання бюджету. На його 

думку, “бюджетне планування та бюджетний контроль виступають відповідно 

проекціями функцій планування та контролю загальної системи управління на 

площину системи бюджетування” [274]. Крім цього, як узгоджену систему 

управління певними структурними підрозділами на основі розроблених 

бюджетів та систематично обробленої інформації, яка безпосередньо пов’язана 

з діяльністю суб’єкта господарювання, визначають бюджетування                    

Ф. Ф. Макарук та В. М. Самочкін [166, 237]. При цьому І. Б. Неміровський 

наголошує, що система бюджетів підрозділів має бути інтегрована у головний 

бюджет підприємства, а кожний підрозділ складає власний бюджет на основі 

внутрішніх норм і нормативів [199]. 
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На нашу думку, бюджетування логістичних витрат – це управлінська 

технологія, що, по-перше, формує необхідне інформаційне забезпечення для 

складання, обліку виконання, оперативного коригування, контролю й оцінки 

виконання бюджетів центрів відповідальності (фаз логістичної діяльності та 

структурних підрозділів, що задіяні в процесах логістики); по-друге, дозволяє 

поєднати функції управління логістичними процесами, досягти оптимальних 

результатів у встановлені строки, організувати матеріальні, фінансові та 

інформаційні потоки, забезпечити обґрунтованість управлінських рішень. 

Виходячи з поданого нами визначення, можна сформулювати мету 

бюджетування логістичних витрат, яка, на нашу думку, полягає: 

– у здійсненні періодичного планування витрат логістичної діяльності 

підприємства за центрами відповідальності (за фазами логістичної діяльності та 

структурними підрозділами, що задіяні в процесі логістики);  

– у створенні основи для оцінювання і контролю виконання запланованих 

показників щодо логістичних витрат за центрами відповідальності; 

– у забезпеченні координації та комунікації структурних підрозділів 

(центрів відповідальності другого рівня) та відділу логістики в процесі 

логістичної діяльності; 

– у мотивації працівників шляхом орієнтації їх на удосконалення 

логістичних процесів та оптимізацію логістичних витрат; 

– в обґрунтуванні управлінських рішень щодо оптимізації логістичних 

витрат, удосконаленні логістичної діяльності й утриманні конкурентних 

позицій на ринку. 

Як відомо, процес бюджетування має ґрунтуватися на теоретичних, 

методичних та організаційних засадах. Тому виникає необхідність визначити 

функції бюджетування логістичних витрат, які б давали можливість їх 

оптимізувати, підвищували мотивацію працівників, забезпечували стратегічні 

цілі підприємства у ринковому середовищі. 

У працях вітчизняних і зарубіжних учених можна побачити різні підходи 

до формулювання функцій бюджетування. За результатами дослідження нами 
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визначені функції бюджетування в системі управління логістичними витратами 

виробничого підприємства за центрами відповідальності (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Функції бюджетування в системі управління логістичними витратами  
за центрами відповідальності* 

 
Функція Зміст функції 

Планування Передбачає складання бюджетів структурних підрозділів, що задіяні 
у логістичних процесах, та фаз логістичної діяльності і зумовлює 
необхідність оцінити майбутні умови діяльності, враховуючи як 
внутрішні, так і зовнішні фактори: обсяг виробничих запасів, 
виробничі потужності, рівень витрат логістичної діяльності, попит на 
продукцію, рівень конкуренції тощо 

Координація Передбачає виявлення та збалансування логістичних витрат кожного 
структурного підрозділу для досягнення визначеної мети, узгодження 
взаємодії керівників різних структурних підрозділів як центрів 
відповідальності 

Комунікація Передбачає формування комунікаційних зв’язків, оскільки з їх 
допомогою поширюється інформація про логістичну діяльність 
підприємства серед керівників структурних підрозділів. Бюджети 
розробляються для структурних підрозділів, що задіяні у логістичних 
процесах, та фаз логістичної діяльності.  

 
Мотивація Передбачає залучення працівників та керівників структурних 

підрозділів (центрів відповідальності другого рівня – центрів 
логістичних витрат) до процесу формування бюджетів, а чітке 
встановлення цілей та завдань, своєчасне доведення їх до виконавців, 
застосування стимулів забезпечують усвідомлене виконання бюджетів, 
що значно підвищує ефективність та результативність роботи. 

Контроль Передбачає виявлення результатів роботи кожного центру витрат 
(структурного підрозділу, що задіяний у логістичній діяльності), 
порівнюючи заплановані та фактичні логістичні витрати.  

Оцінювання Передбачає при виявленні суттєвих відхилень фактичних 
логістичних витрат від запланованих встановлювати причини та 
винуватців цих відхилень та можливість їх усунення. 

Забезпечення 
прийняття 

управлінських 
рішень 

Передбачає розроблення заходів та проведення відповідних 
коригуючих дій, що є передумовою впровадження системи управління 
логістичними витратами за відхиленнями за умови визначених сфер 
відповідальності керівників відповідних рівнів. 

*Примітка. Сформовано автором на підставі джерел (18, 34, 37, 42, 54, 73, 102,  
113, 164, 168, 234) 
 

Для запровадження бюджетування логістичних витрат виробничого 

підприємства важливим є визначення його принципів. Зазвичай під 

принципами розуміють основні правила щодо впровадження бюджетування на 
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підприємстві. 

Вибір принципів залежить від мети управління логістичними витратами 

виробничого підприємства, яка нами визначена вище, а також від внутрішніх і 

зовнішніх обмежень та умов здійснення логістичної діяльності.  

Щодо мети управління логістичними витратами, то варто відзначити, що 

бюджетування логістичних витрат має розглядатись як метод управління ними 

на основі ідентифікації, обліку та обробки даних з метою формування 

внутрішньої управлінської звітності, проведення контролю та оцінювання рівня 

логістичних витрат. На нашу думку, система бюджетування має базуватися на 

даних аналітичного обліку, а також формувати оперативну звітність для 

контролю та аналізу діяльності будь-якого структурного підрозділу 

підприємства, що задіяний у логістичній діяльності. 

До внутрішніх обмежень підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів можна віднести технологічні особливості 

виробництва, організаційну структуру підприємства, розміщення та оснащення 

складів виробничих запасів і готової продукції, їх територіальну віддаленість. 

Зовнішні обмеження, котрі необхідно враховувати при формуванні 

бюджетів, полягають у віддаленості постачальників та покупців, співпраці з 

перевізниками тощо. 

Для визначення переліку та змісту принципів бюджетування логістичних 

витрат виробничого підприємства нами сформовано перелік основних вимог 

щодо організації запровадження бюджетування на підприємствах з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів: 

– виокремлення центрів відповідальності та їх керівників, що 

забезпечують виконання показників бюджетів; 

– взаємозв’язок бюджетування з системою управлінського та фінансового 

обліку; 

– участь у бюджетуванні структурних підрозділів, що задіяні у 

логістичних процесах, та оперативний контроль за виконанням бюджетів; 

– визначеність бюджетних періодів; 
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– наявність системи мотивації, скерованої на виконання працівниками 

показників бюджетів; 

– корисність інформації для прийняття рішень в управлінні логістичними 

витратами; 

– врахування структури господарської діяльності, організації логістичних 

процесів та факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Вимоги щодо запровадження та функціонування бюджетування 

логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів обумовлюють відповідні завдання: 

– ідентифікацію логістичних витрат та їх поточне планування за центрами 

відповідальності двох рівнів; 

– забезпечення виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 

відповідальності другого рівня (структурними підрозділами, що задіяні у 

логістичних процесах) та їх контроль; 

– оцінювання роботи структурних підрозділів, що задіяні у логістичних 

процесах, як центрів логістичних витрат через порівняння фактичних витрат із 

плановими; 

– забезпечення кращого взаємозв’язку між структурними підрозділами, 

що задіяні у логістичних процесах, та відділом логістики; 

– удосконалення стимулювання керівників та працівників структурних 

підрозділів (центрів відповідальності), що задіяні у логістичних процесах, для 

підвищення ефективності їх роботи; 

– підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються на 

всіх рівнях управління логістичними витратами. 

На основі сформованих мети, функцій, вимог та завдань при організації 

бюджетування логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів пропонується використовувати принципи 

бюджетування, відображені нами на рис. 2.8. 

Наведені принципи бюджетного планування діяльності центрів 

відповідальності необхідно впроваджувати з метою економії матеріальних,  
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Повноти 
Передбачає розробку бюджетів, що відображають логістичну діяльність 

підприємства, а саме: бюджетів структурних підрозділів, що задіяні у 
логістичній діяльності, та фаз логістичної діяльності 

Принципи бюджетування витрат логістичної діяльності  
виробничих підприємств 

Багатоваріантності 
бюджетів 

Передбачає, що бюджетування логістичних витрат є складовою 
управлінського обліку 

Передбачає, що бюджети окремих центрів відповідальності 
(структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах) 
повинні складатися з урахуванням можливості їх зведення в 
бюджети фаз логістичної діяльності 

Передбачає бюджетування як важливий інструмент управління 
логістичними витратами, яке повинно здійснюватися з єдиного 
центру (відділу логістики) 

Передбачає, що бюджетування логістичних витрат повинно 
здійснюватися для окремих періодів, тривалість яких визначається 
специфікою логістичної діяльності підприємства (бюджети на 
місяць, квартал, рік) 

Передбачає, що бюджети повинні складатися таким чином, щоб 
усі задіяні в їх виконанні особи чітко уявляли завдання, які перед 
ними ставляться, та мали стимули до їх виконання 

Передбачає, що кожний бюджет центру відповідальності нижчого 
рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня, тобто 
бюджети структурних підрозділів, що задіяні у логістичних 
процесах, є складовими бюджетів фаз логістичної діяльності 

Передбачає відповідальність керівників структурних підрозділів, що 
задіяні у логістичних процесах, за результати їх роботи,  а керівника 
відділу логістики - за оптимізацію витрат кожної фази логістичної 
діяльності 

Передбачає використання єдиних статей логістичних витрат у 
бюджетах та управлінських звітах 

Передбачає порівняння планових та фактичних показників  
логістичних витрат кожного центру відповідальності 

Передбачає врахування внутрішніх та зовнішніх факторів, що 
впливають на логістичну діяльність підприємства, та розгляд 
декількох можливих варіантів розвитку ринкових і виробничих 
ситуацій 

Передбачає прийняття управлінських рішень у межах 
повноважень, які делеговані керівникам центрів відповідальності 

Системності 

Координації 

Централізації 

Періодичності 

Прозорості 

Декомпозиції 

Відповідальності 

Єдності 

Контролю 

Релевантності 
інформації 

Повноти 

Рис. 2.8. Принципи бюджетування логістичних витрат виробничих 
підприємств (розроблено автором) 
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трудових і фінансових ресурсів, усунення недоцільних і непродуктивних 

витрат, більшої гнучкості в управлінні та контролю витрат логістичної 

діяльності. Чітке визначення та дотримання принципів бюджетування 

логістичних витрат створює умови для ефективної роботи підприємства, 

раціонального використання ресурсів та запобігає впливу негативних чинників 

на процес заготівлі виробничих запасів, виробництва та реалізації продукції. 

За умови дотримання визначених принципів бюджетування на 

підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів забезпечить 

виконання функцій планування, організації, координації, контролю, мотивації і 

регулювання діяльності центрів відповідальності. 

Виходячи з сутності, мети, завдань, принципів та функцій бюджетування 

як підсистеми управлінського обліку логістичних витрат, нами сформовано 

теоретичні основи функціонування управлінської технології бюджетування 

логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів (рис. 2.9). 

Таким чином, 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 виробничого підприємства за центрами 

відповідальності двох рівнів. Тому при складанні бюджетів на певний період в 

якості вихідних даних повинні використовуватися параметри стану логістичних 

витрат підприємства на початок бюджетного періоду, планові показники 

обсягів закупівлі виробничих запасів, обсягів виробництва та реалізації 

продукції у запланованому періоді, та застосовуватися певні методи 

бюджетування. 

Огляд наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених свідчить, 

що процес бюджетування витрат може здійснюватися з використанням різних 

методів, класифікацію яких за низкою ознак нами наведено у додатку Н, табл. 

Н.2).  
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ – управлінська технологія, що: 
-  формує необхідне інформаційне забезпечення для складання, обліку, виконання, оперативного коригування, контролю й оцінки виконання 
бюджетів центрів відповідальності (фаз логістичної діяльності та структурних підрозділів, що задіяні в процесах логістики); 
-  дозволяє поєднати функції управління логістичними процесами, досягти оптимальних результатів у встановлені строки, організувати матеріальні, 
фінансові та інформаційні потоки, забезпечити обґрунтованість управлінських рішень 
 

 Мета: 
- періодичне планування витрат логістичної діяльності 

підприємства за центрами відповідальності (фазами 
логістичної діяльності та структурними підрозділами, 

що задіяні в логістичних процесах); 
- створення основи для оцінювання і контролю 

виконання запланованих показників щодо логістичних 
витрат за центрами відповідальності; 

- координація та комунікація центрів відповідальності 
другого рівня (структурних підрозділів) у процесі 

логістичної діяльності; 
- мотивація працівників шляхом орієнтації їх на 

удосконалення логістичних процесів та оптимізацію 
логістичних витрат; 

- обґрунтування управлінських рішень щодо 
оптимізації логістичних витрат, удосконалення 

логістичної діяльності й утримання конкурентних 
позицій на ринку  

 

 
Функції: 

- планування; 
- координація; 
- комунікація; 
- мотивація; 
- контроль; 

- оцінювання; 
- прийняття 

управлінських 
рішень 

Вимоги: 
- визначеність бюджетного періоду; 

- виокремлення центрів відповідальності та 
їх керівників, що забезпечують виконання 

показників бюджетів; 
- взаємозв’язок бюджетування з системою 

управлінського та фінансового обліку; 
- участь у бюджетуванні структурних 
підрозділів, що задіяні у логістичних 
процесах, та оперативний контроль за 

виконанням бюджетів; 
- наявність системи мотивації, скерованої 

на виконання працівниками показників 
бюджетів; 

- корисність інформації для прийняття 
рішень в управлінні логістичними 

витратами; 
- врахування структури бізнесу та факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища 

Завдання: 
- ідентифікація логістичних витрат і підтримання функцій 

поточного їх планування за центрами відповідальності двох 
рівнів (структурних підрозділів та фаз логістичної діяльності); 

- забезпечення виконання бюджетів логістичних витрат за 
центрами відповідальності другого рівня (структурними 

підрозділами) та їх контроль; 
- оцінювання роботи структурних підрозділів як центрів 

логістичних витрат через порівняння фактичних витрат із 
плановими; 

- забезпечення взаємозв’язку між структурними підрозділами 
(центрами відповідальності другого рівня) та відділом 

логістики; 
- удосконалення стимулювання керівників та працівників 
структурних підрозділів (центрів відповідальності другого 

рівня) для підвищення ефективності їх роботи; 
- підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що 

приймаються на всіх рівнях управління логістичною діяльністю 

Принципи:  
повноти, системності, координації, централізації, періодичності, прозорості, декомпозиції, відповідальності, єдності, контролю, багатоваріантності бюджетів, релевантності інформації 

Вхідна інформаційна база (фактичні витрати логістичної діяльності за попередній період за даними фінансового обліку) 
 

Технологія бюджетування логістичних витрат за центрами відповідальності: 
1) вибір методики бюджетної системи; 

2) визначення оптимального бюджетного періоду; 
3) виокремлення центрів відповідальності; 

4) контроль виконання бюджетів; 
5) оцінка діяльності центрів відповідальності; 

6) мотивування працівників; 
7) прийняття управлінських рішень 

Отримання результатів 

Рис. 2.9. Теоретичні основи функціонування управлінської технології бюджетування логістичних витрат на підприємствах з виробництва 
контрольно-вимірювальних приладів (розроблено автором) 

 



128 
 

 

На нашу думку, формування бюджетів логістичних витрат виробничого 

підприємства залежить від організаційної структури та розміру підприємства, 

особливостей його діяльності, розподілу повноважень тощо. 

За об’єктами бюджетування розрізняють такі методи: поопераційного 

бюджетування, бюджетування за виробничими процесами (переділами, 

замовленнями), бюджетування за центрами відповідальності, бюджетування за 

видами бізнесу. При бюджетуванні логістичних витрат, на нашу думку, 

доцільним є використання бюджетування за центрами відповідальності двох 

рівнів – структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах, та 

фазами логістичної діяльності. 

Деякі вчені пропонують застосовувати для формування бюджетів такі 

підходи: бюджети “від досягнутого” (Incremental), бюджети “з нуля” (Zero-Base 

budgets) та бюджети “з аналізом додаткових варіантів” [115, 190, 258]. 

Як зазначають науковці, набагато менше зусиль та часу витрачається при 

бюджетуванні “від досягнутого”, бо використовується інформація минулих 

періодів із урахуванням поточних планів. Хоча можливі помилки, які 

ґрунтуються на прорахунках минулих звітних періодів [115, 190, 258]. 

На нашу думку, для уникнення таких проблем можна застосовувати 

бюджетування “з нуля”, хоча це складний та трудомісткий процес. Проте при 

запровадженні бюджетування логістичних витрат доцільно застосувати саме 

такий підхід. А в подальшому доцільно формувати бюджети “з аналізом 

додаткових варіантів” з урахуванням різних варіантів діяльності виробничого 

підприємства загалом та з метою оптимізації витрат логістичної діяльності 

зокрема. 

Для врахування умов функціонування підприємства можуть 

застосовуватися методи фіксованого бюджетування, гнучкого бюджетування та 

неперервного бюджетування. 

При складанні фіксованих бюджетів не враховуються такі показники як 

обсяги закупівлі виробничих запасів та випуску продукції. Тому доцільно 

формувати фіксовані бюджети логістичних витрат відділів маркетингу, 
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логістики та інформаційного забезпечення. 

При складанні гнучких бюджетів показники залежать від обсягу 

діяльності підприємства (наприклад, від обсягів закупівлі виробничих запасів, 

випуску чи реалізації продукції). Гнучкий бюджет показує, яким чином, 

змінюючи обсяги випуску чи реалізації продукції, можна впливати на 

логістичні витрати. Пропонуємо за принципом гнучкого бюджету планувати 

логістичні витрати відділу постачання, складів виробничих запасів та готової 

продукції, відділу збуту, дільниці технологічного транспорту, тарного цеху, 

транспортного відділу та лабораторії повірки якості продукції. 

У системі управління логістичними витратами виробничого підприємства 

використання методики гнучкого бюджетування буде сприяти пошуку шляхів 

оптимізації логістичних витрат, пов’язаних з логістичними операціями 

(транспортуванням виробничих запасів та готової продукції, в т. ч. 

внутрішньозаводським; навантажувально-розвантажувальними роботами; 

складуванням і зберіганням виробничих запасів та готової продукції; 

контролем якості та пакуванням готової продукції; підготовкою і виконанням 

замовлень, управлінням виробництвом; обслуговуванням споживача; 

організацією логістичної діяльності; управлінням інформаційними потоками 

тощо). 

Порядок розроблення бюджетів передбачає використання методів 

послідовного або паралельного бюджетування. Найчастіше метод послідовного 

бюджетування використовують за умови розвитку діяльності підприємства, 

пов’язаної з розширенням випуску номенклатури готової продукції, освоєнням 

нових виробництв чи проникненням у нові сфери діяльності, що не пов’язані з 

основними видами діяльності підприємства, а планування починається з 

визначення обмежувального чинника і складання бюджету, в якому він є 

визначальним. На противагу йому метод паралельного бюджетування полягає в 

одночасному розробленні й координуванні бюджетів на різних рівнях та 

різного спрямування [56].  

Враховуючи особливості логістичної діяльності виробничого 
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підприємства, вважаємо, що для формування бюджетів логістичних витрат 

центрів відповідальності другого рівня варто застосовувати метод паралельного 

бюджетування. А для центрів відповідальності першого рівня (фаз логістичної 

діяльності) оптимальним є комбінований підхід, тобто основним є метод 

паралельного бюджетування, але з елементами послідовного. Це передбачає, 

що бюджети фаз логістичної діяльності базуються на бюджетах структурних 

підрозділів, що задіяні у логістичних процесах. 

Щодо рівня централізації процесу бюджетування, то, на нашу думку, при 

плануванні логістичних витрат за центрами відповідальності доцільно 

використовувати метод децентралізованого бюджетування, тобто планувати 

бюджетні показники “знизу вгору”, починаючи з структурних підрозділів. 

Таким чином, з огляду на особливості логістичної діяльності підприємств 

з виробництва контрольно-вимірювальних приладів, на нашу думку, доцільним 

є застосування таких методів бюджетування логістичних витрат: бюджетування 

за центрами відповідальності для забезпечення можливості контролю 

показників їх діяльності в частині витрат; бюджетне планування “з нуля”, а в 

подальшому формування бюджетів “з аналізом додаткових варіантів” з метою 

оптимізації витрат логістичної діяльності; 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 (структурних підрозділів), а для центрів відповідальності першого рівня 

(фаз логістичної діяльності) – комбінований підхід (метод паралельного 

бюджетування з елементами послідовного); метод децентралізованого 

бюджетування (“знизу вгору”), тобто починаючи з структурних підрозділів. 

Загальна класифікація бюджетів логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів подана на рис. 2.10.  
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Рис. 2.10. Класифікація бюджетів логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів (розроблено автором) 
 

Особливості логістичної діяльності будь-якого виробничого підприємства 

передбачає індивідуальний підхід до розроблення бюджетів. 

Слід зазначити, що функціонально-орієнтована система управлінського 

обліку обумовлює формування бюджетів для центрів відповідальності другого 

рівня (структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах) за статтями 

витрат, а процесно-орієнтована – формування бюджетів для центрів 

відповідальності першого рівня (фаз логістики) за елементами витрат. Загалом 

організація бюджетного планування логістичних витрат виробничого 

підприємства має бути наскрізною: від бюджетів структурних підрозділів, що 

задіяні у логістичних процесах, до узагальнення інформації у бюджетах фаз 

логістичної діяльності. 

За результатами наукового дослідження та з урахуванням галузевої 

специфіки діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів нами розроблено та запропоновано для впровадження в умовах обліку 

логістичних витрат за центрами відповідальності систему бюджетів (рис. 2.11): 
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Рис. 2.11. Система бюджетів логістичних витрат підприємств з виробництва 
контрольно-вимірювальних виробів (розроблено автором) 



133 
 

 

– бюджети фаз логістичної діяльності (постачання, виробництва, збуту) 

(додатки Р.1, Р.2, Р.3); 

– бюджети структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах 

(відділу постачання, складів виробничих запасів, лабораторії повірки якості 

продукції, тарного цеху, відділу транспорту, дільниці технологічного 

транспорту, відділу збуту, складів готової продукції, відділу маркетингу, 

відділу логістики, відділу інформаційного забезпечення) (додатки П.1-П.11). 

Ця система дозволяє встановити контроль за логістичними витратами 

кожного центру відповідальності, створити реальні умови для прийняття 

управлінських рішень з метою оптимізації витрат логістичної діяльності 

виробничого підприємства. 

Після прийняття рішення про запровадження системи бюджетування 

витрат логістичної діяльності підприємства необхідно визначити послідовність 

її здійснення. Запропонована нами послідовність запровадження бюджетування 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів подана у додатку Н на рис. Н.1. 

Керівництво підприємства визначає терміни формування бюджетів 

логістичних витрат за центрами відповідальності, відповідальних осіб за їх 

формування, терміни надання бюджетів для розгляду та затвердження, порядок 

контролю за виконанням бюджетів логістичних витрат та аналізу результатів 

діяльності центрів відповідальності для прийняття управлінських рішень.  

Для формування бюджетів логістичних витрат на відповідний період варто 

використати елементи послідовного планування, що охоплює запропоновані нами 

етапи, відображені на рис. 2.12.  

Процес бюджетування розпочинається фінансово-економічним відділом, 

який розробляє план заготівлі виробничих запасів та виробництва й реалізації 

готової продукції. На основі визначених обсягів закупівлі виробничих запасів 

та випуску готової продукції бухгалтер-аналітик сектору управлінського обліку 

бухгалтерії разом з керівником центру логістичних витрат здійснюють 

підготовку проектів бюджетів кожного центру відповідальності другого рівня  
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Планування обсягів закупівлі виробничих запасів та випуску готової продукції  

Формування бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

Узгодження бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

Рис. 2.12. Етапи процесу бюджетування витрат логістичної діяльності за 
центрами відповідальності підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів (сформовано автором) 
 )   

Фінансово-економічний відділ розробляє план заготівлі виробничих запасів та виробництва  і 
реалізації готової продукції 

Бухгалтер сектору управлінського обліку здійснює підготовку проектів бюджетів кожного центру 
відповідальності другого рівня (центру логістичних витрат) 

Бюджети центрів відповідальності другого рівня (структурних підрозділів) узгоджуються між 
собою з урахуванням особливостей процесу закупівлі виробничих запасів, їх складування, 

технології та організації виробництва, процесу реалізації готової продукції 

Формування бюджетів центрів відповідальності першого рівня 
Відділ логістики здійснює підготовку проектів бюджетів центрів відповідальності першого рівня 

(фаз логістичної діяльності) на основі бюджетів логістичних витрат структурних підрозділів 

Затвердження  бюджетів 
 Сформовані бюджети логістичних витрат за центрами відповідальності виносяться на розгляд і 

затвердження керівництву підприємства 

Доведення бюджетів до виконавців (центрів відповідальності) 
 Затверджені бюджети передаються керівникам структурних підрозділів (центрів відповідальності 

другого рівня) та керівнику відділу логістики, який відповідає за бюджети центрів 
відповідальності першого рівня 

Здійснення контролю за виконанням бюджетів центрами відповідальності 
 

Аналіз результатів контролю виконання бюджетів центрами відповідальності 
 

Керівник відділу логістики аналізує відхилення фактичних даних виконання бюджетів від 
запланованих показників та узагальнює інформацію для розроблення заходів з усунення недоліків 
роботи центрів відповідальності для прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства 

Прийняття управлінських рішень 
 Розроблення заходів для усунення недоліків роботи центрів відповідальності другого рівня та 

коригування бюджетів логістичних витрат з метою їх оптимізації 

Щомісячно керівники центрів відповідальності другого рівня складають звіти про виконання 
бюджетів логістичних витрат (управлінську звітність) та здають їх керівнику відділу логістики,  на 

їх підставі керівник відділу логістики формує внутрішню звітність про виконання бюджетів фаз 
логістичної діяльності 
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(відділу постачання, складів виробничих запасів, лабораторії повірки якості 

продукції, тарного цеху, відділу транспорту, відділу збуту, складів готової 

продукції, відділу маркетингу, відділу логістики, відділу інформаційного 

забезпечення) за статтями логістичних витрат. Бюджети центрів 

відповідальності другого рівня (структурних підрозділів, що задіяні у 

логістичних процесах) узгоджуються між собою з урахуванням особливостей 

процесу закупівлі виробничих запасів, їх складування та зберігання на складах 

підприємства, технології та організації виробництва, процесу реалізації готової 

продукції.  

Відділ логістики здійснює підготовку проектів бюджетів центрів 

відповідальності першого рівня (фаз логістичної діяльності) за елементами 

витрат на основі бюджетів логістичних витрат структурних підрозділів. При 

формуванні бюджетів фаз логістичної діяльності заплановані витрати 

структурних підрозділів включаються у витрати фаз по-різному. Так, витрати 

відділу постачання та складів виробничих запасів у повному обсязі відносяться 

прямо до витрат фази постачання, відповідно витрати дільниці технологічного 

транспорту, лабораторії повірки якості продукції та тарного цеху – до витрат 

фази виробництва, витрати відділу збуту, складів готової продукції та відділу 

маркетингу – до витрат фази збуту. Що стосується витрат відділів транспорту, 

логістики та інформаційного забезпечення, то вони є непрямими і вимагають 

розподілу між фазами логістичної діяльності.   

У науковій літературі багатьма вченими розглядаються проблеми 

розподілу непрямих витрат виробничого підприємства для оцінки запасів та 

визначення фінансових результатів, для стимулювання результатів діяльності, 

для прийняття економічно правильних рішень на всіх рівнях управління, а 

також для контролю та відшкодування всієї сукупності витрат [195, с. 149]. На 

думку С. Ф. Голова, типовим прикладом непрямих витрат є: накладні витрати, 

загальні витрати і спільні витрати [53, с. 103]. Виходячи з наведеного 

визначення, що загальні витрати (Common Costs) – це витрати на здійснення 

діяльності, що споживаються кількома виробничими або обслуговуючими 
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підрозділами [53, с. 104], логістичні витрати відділів транспорту, логістики та 

інформаційного забезпечення стосуються структурних підрозділів, що задіяні у 

логістичних процесах постачання, виробництва та збуту, а тому є загальними 

витратами щодо фаз логістичної діяльності підприємства. Тому для їх 

розподілу виникає потреба у виборі бази розподілу. Ми погоджуємося з 

думкою Л. В. Нападовської, що при виборі бази розподілу варто 

використовувати принцип пропорційності. Це означає, що розподіл непрямих 

витрат і вибрана база для їх розподілу повинні бути у пропорційній залежності 

[195, с. 53]. Для розподілу непрямих загальних витрат, пов’язаних в основному 

з працею співробітників, С. Ф. Голов рекомендує використовувати кількість 

працюючих, або заробітну плату працівників, або відпрацьований ними час [53, 

с. 105]. Практика діяльності досліджуваних підприємств свідчить, що 

працівники відділу інформаційного забезпечення закріплені і безпосередньо 

працюють у всіх структурних підрозділах постачання, виробництва та збуту 

підприємства, включно з складами виробничих запасів та готової продукції, 

основними та обслуговуючими виробничими цехами тощо. Тому, на нашу 

думку, базою розподілу витрат відділу інформаційного забезпечення мають 

бути відпрацьовані години працівниками цього відділу у відповідних 

структурних підрозділах, що відносяться до фаз логістичної діяльності 

підприємства. Витрати відділу логістики доцільно розподіляти з використанням 

чисельності працюючих у структурних підрозділах, що задіяні в кожній фазі 

логістичної діяльності виробничого підприємства (постачанні, виробництві та 

збуті). Своєю чергою, транспортний відділ обслуговує одночасно процес 

перевезення виробничих запасів з складів перевізників та готової продукції – до 

складів перевізників. Ці господарські операції, як звичайно, оформляються 

відповідними первинними документами (товарно-транспортними накладними, 

шляховими листами тощо), а тому є можливість вести облік наданих 

транспортних послуг у тонно-кілометрах. З урахуванням даних первинних 

документів витрати відділу транспорту можуть бути розподілені між фазою 

постачання та фазою збуту з використанням такої бази розподілу як надані 
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послуги у тонно-кілометрах.  

Сформовані бюджети логістичних витрат за центрами відповідальності 

обох рівнів подаються на розгляд і затвердження керівництву підприємства. 

Затверджені бюджети передаються керівникам структурних підрозділів 

(центрів відповідальності другого рівня) та керівнику відділу логістики, який 

відповідає за бюджети центрів відповідальності першого рівня. Щомісячно 

керівники центрів відповідальності другого рівня складають звіти про 

виконання бюджетів логістичних витрат (управлінську звітність) та здають їх 

керівнику відділу логістики. На їх підставі керівник відділу логістики формує 

управлінську звітність про виконання бюджетів фаз логістичної діяльності. 

Керівник відділу логістики аналізує відхилення фактичних даних виконання 

бюджетів від запланованих показників та узагальнює інформацію для 

розроблення заходів з усунення недоліків роботи центрів відповідальності та 

прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства. Зміст 

розроблених заходів доводиться до керівників центрів відповідальності другого 

рівня та на їх підставі здійснюється коригування бюджетів з метою оптимізації 

логістичних витрат. 

Виходячи з вищевикладеного, нами запропонована схема документообігу 

при організації управлінського обліку логістичних витрат за центрами 

відповідальності на підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів (рис. 2.13). 

У системі обліку й бюджетування логістичних витрат виробничого 

підприємства повинна накопичуватися інформація, що необхідна для складання 

управлінської звітності та ухвалення управлінських рішень. 

Відповідно, інформаційне забезпечення управління логістичними 

витратами повинно мати певну організаційну структуру для забезпечення 

керівництва, в тому числі керівника відділу логістики, даними, необхідними 

при прийнятті обґрунтованих рішень, які сприяли би удосконаленню 

логістичної діяльності виробничого підприємства. Тому особливої актуальності 

набуває організація документообігу, яка залежить від характеру й особливостей  
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Рис. 2.13. Схема документообігу управлінського обліку логістичних витрат за центрами відповідальності на підприємствах з 
виробництва контрольно-вимірювальних приладів (розроблено автором) 
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логістичних операцій, їх документального оформлення та облікового 

відображення, а також від структури підприємства, організаційно-

технологічних особливостей, організації облікового апарату та програмного 

забезпечення. 

Документообіг – це рух документів від моменту їх складання (або 

одержання від інших підприємств, організацій), опрацювання і використання за 

призначенням у визначений період часу і до передачі в архів [35, c. 52], що 

повинен організовуватися на основі його графіка. Графік документообігу 

регламентує перелік робіт із створення, перевірки та обробки документів, що 

здійснюються у відповідних підрозділах підприємства, а також виконавців цих 

робіт, взаємозв’язок між ними і терміни їх виконання. Отже, графік 

документообігу дозволяє оптимізувати рух документів та вчасно забезпечувати 

інформацією процес прийняття рішень. 

За результатами проведеного дослідження нами розроблено графік 

документообігу при бюджетуванні логістичних витрат за центрами 

відповідальності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів (додаток С, табл. С.1). Запропонований нами для використання графік 

документообігу забезпечить безперервність руху інформації про логістичні 

витрати центрів відповідальності, починаючи від їх планування в бюджетах, 

доведення показників до виконавців, відображення в обліку фактичних даних та 

складання управлінських звітів щодо їх виконання, що дозволить керівництву 

приймати обґрунтовані оперативні рішення. 

За результатами наукового дослідження для забезпечення єдиних 

методичних підходів до процесу бюджетування логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів та їх чіткого 

внутрішнього регламентування розроблено Вказівки з бюджетування 

логістичних витрат (додаток С.1), впровадження яких дасть можливість 

прогнозувати результати діяльності центрів відповідальності обох рівнів, 

підвищити кваліфікацію керівників структурних підрозділів та керівника 

відділу логістики, можливість розподілити відповідальність на декілька рівнів 
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управління та делегувати повноваження щодо прийняття управлінських рішень 

й сформувати комплексне інформаційне забезпечення системи управління 

логістичними витратами, спрямоване на його вдосконалення. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження методичних і організаційних підходів до обліку логістичних 

витрат виробничих підприємств дозволяє зробити такі висновки. 

1. Серед різних методичних прийомів обліку у системі управління 

логістичними витратами загалом велике значення має 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. 

Формування на виробничому підприємстві центрів відповідальності 

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

логістичних процесах, та фазами логістичної діяльності) та ведення 

аналітичного обліку цих витрат у їх розрізі дозволить створити інформаційну 

базу для планування, обліку, контролю та прийняття управлінських рішень.  

2. У межах запропонованої організаційно-методичної схеми обліку 

логістичних витрат на підставі виокремлених центрів відповідальності двох 

рівнів нами розроблено: 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 (центрами логістичних витрат – структурними 

підрозділами, що задіяні у логістичних процесах) у системі управління для 

потреб внутрішніх користувачів (керівників центрів логістичних витрат та 

керівника відділу логістики); методику 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, що викладена у 
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Методичних вказівках з обліку логістичних витрат. Це дозволить 

використовувати облікову інформацію щодо логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів на усіх 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 за 

центрами відповідальності двох рівнів. Своєю чергою, такий підхід забезпечить 

формування системи відповідальності в управлінні логістичними витратами та 

прийнятті управлінських рішень щодо удосконалення логістичної діяльності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. 

3. 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, що потребують оптимізації в усіх 

логістичних процесах та фазах логістичної діяльності та формуються на рівні 

структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах. Формування 

бюджетів логістичних витрат виробничого підприємства залежить від 

організаційної структури та розміру підприємства, особливостей його 

діяльності, розподілу повноважень тощо. 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 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 
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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.  

4. Для розроблення системи бюджетів логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів нами 

запропонована їх загальна класифікація та система бюджетів логістичних 

витрат для центрів відповідальності двох рівнів, послідовність запровадження 

бюджетування та розроблені етапи процесу бюджетування логістичних витрат 

за центрами відповідальності, розроблено схему та графік документообігу при 

використанні управлінської технології бюджетування. 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 кожного центру відповідальності, 

створити реальні умови для прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації.  

Основні результати дослідження даного розділу відображені у наукових 

працях автора [143, 145, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 157]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ 

ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
3.1. Організаційно-методичні основи внутрішнього контролю 

логістичних витрат виробничих підприємств 

 

В умовах трансформаційної економіки концепція управління логістичною 

діяльністю набуває змін, що спрямовано на вдосконалення організаційно-

методичного забезпечення прийняття управлінських рішень відповідно до змін 

ринкового середовища підприємства. Для ефективного функціонування 

виробничого підприємства особливої ваги набуває процес обґрунтування 

управлінських рішень. Необхідність удосконалення засад управління 

логістичними процесами спричиняє запровадження системи внутрішнього 

контролю логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів. Саме внутрішній контроль виступає інструментарієм 

забезпечення методичної бази з використанням планування та обліку 

логістичних витрат для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в 

управлінні логістичною діяльністю виробничого підприємства. 

Суттєвий внесок у розвиток внутрішнього контролю як науки зробили 
такі вчені: Н. Н. Артамонова,  К. А. Артюшок, І. А. Бланк, Л. Борхардт,            
Т. А. Бутинець, Ф. Ф. Бутинець, В. В. Бурцев, Б. І. Валуєв, Ф. Вілла,              
Р. М. Воронко, C. І. Головацька, М. С. Грінчук, З. П. Дереза, В. А. Дерій,           
Л. В. Дікань, Н. І. Дорош, Є. В. Калюга, Т. О. Каменська, М. В. Кужельний,       
Т. В. Ковтун, М. Д. Корінько, Р. О. Костирко, П. О. Куцик, В. Ф. Максімова,     
В. М. Мурашко, Л. В. Нападовська, А. С. Наринський, В. А. Панков,             
С. М. Петренко, Л. В. Рибалко, В. Н. Самочкін, Вал. В. Сопко, Л. Г. Столяр,     
Л. А. Сухарєва, Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, В. М. Яценко та ін. 

Дефініція “внутрішній контроль” у працях закордонних та українських 

вчених визначається по-різному (додаток Т.1).  
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Деякі вчені трактують поняття внутрішньогосподарського контролю як 

складову ринкового механізму, що проводиться в момент здійснення та 

оформлення господарських операцій і дає можливість вчасно виявляти 

недоліки, вивчати причини їх виникнення та вживати заходів до їх усунення 

[63]. А. С. Наринський та С. М. Петренко об’єктивно вважають, що 

внутрішньогосподарський контроль (бухгалтерський і суспільний) захищає 

інтереси підприємства і його колективу від зловживань, розкрадань і 

безгосподарності, а також забезпечує підвищення ефективності його 

господарської діяльності [198, 215]. Крім цього, на думку А. І. Бланка та             

Л. Г. Столяр, внутрішньогосподарський контроль враховує бухгалтерський 

підхід та охоплює методи і способи забезпечення збереження цінностей, 

достовірності бухгалтерських документів, що допомагає уникнути 

інвентаризаційних помилок, шахрайства та інших порушень [23] і є сукупністю 

заходів, що вживають всередині підприємства, які забезпечують запобігання та 

виявлення операцій із господарськими засобами та джерелами і дій посадових 

осіб, що суперечать цілям їхньої діяльності або вимогам чинного законодавства 

[255]. Проте Т. О. Каменська наголошує на тому, що внутрішній контроль – це 

механізм, за допомогою якого власники, наглядова рада, виконавче керівництво 

підприємства отримують розумний рівень упевненості в тому, що 

підприємство досягне поставленої мети у найбільш ефективний спосіб [95]. 

На її думку, “у широкому розумінні контроль – це безперервний процес 

управління діяльністю підприємства, який включає збір інформації, її аналіз, 

прийняття на основі даного аналізу рішень управлінського та коригувального 

характеру, забезпечення процедур зворотного зв’язку”, а “у вузькому 

тлумаченні термін “внутрішній контроль” може означати процес збору 

інформації про об’єкт контролю, який здійснюється всіма менеджерами 

підприємства (суб’єктами контролю) у рамках виконуваних ними функцій” [95, 

с. 109]. 

В останні роки розвитку економічної науки особливе місце відводилося 

контролю як функції управління. Так, на думку Г. Г. Кірейцева та                     
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Є. В. Калюги, контроль варто розглядати “як функцію менеджменту, а не як 

обліково-перевірочну діяльність” [91, с. 29, 102]. Тієї ж позиції дотримуються 

Я. А. Гончарук та В. С. Рудницький, вказуючи, що контроль – це “… система 

спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта 

управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів 

управлінського впливу на керований об’єкт, виявлення відхилень у процесі 

виконання цих рішень” [58, с. 14].  

К. А. Артюшок, В. А. Дерій, Т. О. Каменська, Р. О. Костирко,                  

В. А. Панков, В. О. Шевчук вважають, що запровадження системи 

внутрішнього контролю є дієвим інструментом здійснення управління будь-

яким підприємством [9, 67, 70, 96, 114, 213, 281].  

Однією з функцій управління розглядає внутрішній контроль                
І. А. Бєлобжецький. У той же час вчений вказує, що це безупинне 
спостереження за економічною ефективністю виробничої, постачальницько-
збутової та економічної діяльності, забезпечення збереження грошових і 
матеріальних засобів, усунення причин і умов, що породжують 
безгосподарність і втрати [16]. Такого ж підходу дотримується Н. І. Дорош, 
зазначаючи, що внутрішній контроль – це контроль за якістю управління 
підприємством з метою попередження втрати ресурсів та виявлення недоліків 
для своєчасного попередження фінансових труднощів [74]. Не можна не 
погодитися з поглядами А. Г. Загороднього, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин,           
Т. В. Ковтуна та Л. В. Нападовської про те, що внутрішній контроль – це 
здійснюваний підприємством процес перевірки виконання всіх управлінських 
рішень у сфері фінансової діяльності з метою організації фінансової стратегії та 
запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього 
підприємства; що спрямований на досягнення довгострокових цілей компанії, 
які є наслідком дії керівництва з планування, організації, моніторингу 
діяльності суб’єкта господарювання у цілому та її окремих підрозділів, та який 
забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей шляхом реалізації 
прийнятих управлінських рішень [85, 105, 194]. Однак Т. А. Бутинець 
наголошує, що, з іншого боку, “внутрішній контроль – це постійна, щоденна 
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робота, яка унеможливлює допускання зловживань і дає можливість 
використовувати ресурси підприємства, включаючи людський капітал, на його 
користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає інтереси працюючих 
у відповідності до умов колективного договору” [30, c. 32].  

Водночас багато сучасних вчених розглядають внутрішній контроль як 

систему процедур, заходів, дій тощо. Так, В. Д. Андрєєв, Р. М. Воронко та       

С. І. Головацька вважають, що “внутрішній контроль – це система контрольних 

процедур, план організації та методи управління об’єктом в цілях ефективного 

проведення бізнесу, захисту активів, попередження помилок, охайності 

облікових перевірок та своєчасного надання фінансової інформації” [4, 45, 54].  

Своєю чергою, М. Д. Корінько, В. М. Яценко, М. В. Ромаш та В. І. 

Шевчук визначають внутрішній контроль як “систему заходів, визначених 

керівництвом підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш 

ефективного виконання усіма працівниками своїх обов’язків щодо забезпечення 

та здійснення господарських операцій” [108, 234, 286].  

Як сукупність дій, здійснених суб’єктами господарювання щодо 

визначення фактичного стану об’єкта контролю – порівняння фактичних даних 

із запланованими; оцінка відхилень, що виявляються, і ступінь їх впливу на 

аспекти функціонування підприємства; виявлення причин зафіксованих 

відхилень – трактує внутрішній контроль В. В. Бурцев [29, с. 56]. 

Особливими, на нашу думку, є погляди Ч. Т. Хорнгрена та                

Дж. Фостера, що визначають внутрішній контроль як комплекс 

бухгалтерського управлінського контролю, що допомагає забезпечити 

відповідність рішень, прийнятих в організації, з реалізацією їх на 

практиці [271]. У розвиток такого підходу є визначення групи вчених: В. І. 

Бачинського, С. А. Кошкарова, П. О. Куцика та Л. Г. Медвідь, які вважають, що 

внутрішній контроль – це перевірка виконання ухвалених рішень, що дає 

можливість отримувати інформацію про функціонування ланок системи, та 

форма зворотного зв’язку, за допомогою якого керівництво отримує необхідну 

інформацію про дійсний стан керованого об’єкта і реалізацію управлінських 
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рішень [117, 177]. 

З огляду на застосування системного підходу внутрішній економічний 

контроль розглядає В. Ф. Максімова, вказуючи, що це система, котра 

складається з інформаційного забезпечення контролю (вхід); інформації про 

об’єкт управління, отриманої у результаті контролю (вихід); сукупності 

первинних точок контролю, управлінських центрів контролю, координаційного 

центру контролю та елементів методу контролю, котрий функціонує у певному 

контрольному середовищі конкретного підприємства [167, с. 92-94].  

У численних наукових дослідженнях висвітлюються проблеми організації 
та методики внутрішнього контролю витрат операційної діяльності виробничих 
підприємств різних галузей економіки, а питанням внутрішнього контролю 
витрат логістичної діяльності присвячено дуже мало уваги, що вимагає 
подальших наукових досліджень. 

Вивчивши практику діяльності досліджуваних підприємств та науковий 

доробок великої кількості вчених, нами визначено внутрішній контроль 

логістичних витрат як систему 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 зокрема, що забезпечить 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо оптимізації логістичних 

витрат. 

Для організації та запровадження внутрішнього контролю логістичних витрат 

на підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів необхідно 

визначити його організаційно-методичні елементи: мету, принципи, функції, 

завдання, об’єкти, суб’єкти та методичний інструментарій, що забезпечить його 

ефективне застосування як функції управління.  

Дослідження наукових праць свідчать, що не існує єдиного підходу до 
визначення мети внутрішнього контролю.  
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Велика група вчених визначає мету внутрішнього контролю як 

дотримання законності й економічної доцільності господарсько-фінансової 

діяльності підприємства, забезпечення збереження майна, обраної стратегії 

управління тощо. Так, на думку Л. О. Сухаревої, внутрішній контроль 

проводиться з метою сприяння раціональному використанню капіталу, 

збереженню активів відповідно до чинного законодавства та прийнятої 

обліково-економічної політики [258]. Погоджуючись, М. Д. Корінько зазначає, 

що при створенні системи внутрішнього контролю власник може мати на меті: 

здійснення впорядкованої та ефективної діяльності; дотримання обраної 

стратегії управління; забезпечення збереження майна; ведення якісного 

документування господарських операцій [108, c. 50]. Позиція Я. А. Гончарука 

та В. С. Рудницького полягає у тому, що мета внутрішнього контролю – це 

забезпечення дотримання законності й економічної доцільності господарсько-

фінансової діяльності підприємства [58, c. 364]. Ф. Ф. Бутинець та В. 

Михайленко також під метою внутрішнього контролю розуміють недопущення 

перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів підприємства [33, 184, с. 81]. 

Цієї ж думки дотримується Є. В. Калюга, вказуючи, що “метою 

внутрішньогосподарського контролю є забезпечення достатньої впевненості у 

тому, що фінансово-господарські операції, які здійснюються господарюючим 

суб’єктом, задовольняють критеріям ефективності та економічності, 

встановленим даним суб’єктом, фінансова звітність господарюючого суб’єкта 

достовірна, діяльність господарюючого суб’єкта здійснюється з дотриманням 

вимог законодавства” [91, c. 358]. Т. О. Каменська й О. Ю. Редько вважають, 

що є п’ять основних цілей внутрішнього контролю: надійність і повнота 

інформації; відповідність діяльності політиці, планам, процедурам, 

законодавству; забезпечення збереженості активів; економічне та ефективне 

використання ресурсів; досягнення підрозділами компанії поставлених завдань 

[96, с. 108]. 

Метою внутрішнього контролю, на думку В. М. Мурашко, є підвищення 
ефективності й рентабельності господарської діяльності, запровадження 
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економічних режимів, зміцнення господарського розрахунку [189]. 
Проте З. П. Дереза пропонує двоїсте визначення мети внутрішнього 

контролю. З одного боку, це “...забезпечення досягнення цілей організації, в т.ч. 
відстеження питань ефективності організації на шляху досягнення цілей; 
забезпечення підготовки достовірної та надійної звітності фінансового 
характеру, що надається компанією різним групам; забезпечення дотримання 
вимог законодавства”, а саме: задовольняти потреби зовнішніх користувачів 
інформації [69, c. 15], а з іншого, – це створення інформації про відхилення, які 
мали місце в стані контролю порівняно із заданою керуючою системою метою, 
оцінка з точки зору можливості досягнення поставлених цілей і передача цієї 
інформації керуючою системою для прийняття рішень і коригування цілей 
періоду діяльності, тобто задоволення потреб внутрішніх користувачів [69, c. 
13]. 

Погоджуючись, Н. Н. Артамонова підкреслює, що існують різні підходи 

до визначення цілей внутрішньогосподарського контролю. На її думку, 

“...однією з найважливіших цілей внутрішнього контролю є забезпечення 

керівництва оперативною та повною інформацією для прийняття управлінських 

рішень щодо усунення негативних відхилень і підвищення ефективності 

господарської діяльності” [8].  

Цю думку підтримує низка вчених. Так, Л. В. Рибалко вважає: “метою 

внутрішньогосподарського контролю є інформаційне забезпечення та перевірка 

управлінських рішень щодо наявності чи попередження помилок, відхилень і 

усунення їх причин” [232, c. 277]. На попередженні проблем наголошують 

вчені В. І. Бачинський, П. О. Куцик та С. А. Кошкаров. Вони зазначають, що 

“метою оперативного контролю є, насамперед, недопущення недоліків чи 

мінімізація їх негативного впливу шляхом проведення превентивного 

спостереження і поточного моніторингу операцій, явищ чи процесу та сприяння 

більш ефективній реалізації функцій оперативного управління на виробничих 

підприємствах” [117, с. 173]. Варто погодитися з твердженням                           

Л. В. Нападовської та С. М. Петренко, які вважають: внутрішній контроль 

повинен носити превентивний характер, що полягає у запобіганні й 
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профілактиці конфліктних ситуацій, та служити інструментом в організації 

самоконтролю менеджерів та сприяти ефективному прийняттю рішень [194, с. 

36, 215, с. 11], а метою контролю є кваліфікована допомога менеджерам в 

організації самоконтролю та ефективному прийнятті рішень [194, c. 22].   

Погоджуючись із думкою більшості вчених, вважаємо, що основною 

метою внутрішнього контролю логістичних витрат виробничого підприємства є 

створення інформаційного забезпечення та перевірка управлінських рішень 

щодо оптимізації логістичних витрат, виявлення відхилень від запланованих 

показників і усунення їх причин.  

Важливе значення в організації та здійсненні процесу внутрішнього 
контролю витрат логістичної діяльності підприємств з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів мають принципи, які одночасно посідають важливе 
місце при реалізації теоретичних надбань у практичну діяльність підприємств. Їх 
обов’язкове дотримання впливає на досягнення мети та вирішення завдань, 
сформульованих суб’єктом управління. Загалом у документах Базельського 
комітету визначено більш ніж 40 принципів внутрішнього контролю, проте 
деякі вчені пропонують власні системи принципів організації та проведення 
внутрішнього контролю, зокрема це С. В. Бардаш [13], Т. А. Бутинець [30],      
Р. О. Костирко [114], В. О. Шевчук [281].  

На основі проведених досліджень нами запропоновані принципи 

внутрішнього контролю логістичних витрат, які в умовах жорсткої ринкової 

конкуренції набувають особливої ваги та дозволяють розробити цілісну 

концепцію управління логістичною діяльністю виробничого підприємства (рис. 

3.1). 

Розглядаючи систему управління витратами логістичної діяльності 

виробничого підприємства, необхідно визначити функції внутрішнього 

контролю як його організаційно-методичний елемент.  

У науковій літературі нема одностайної думки щодо функцій, які виконує 

внутрішній контроль, та їх змістового наповнення. 
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Передбачає чітке визначення методичного інструментарію, 
об’єктів контролю та суб’єктів, які виконують контрольні дії та 
відповідають за якість, повноту та своєчасність проведення 
внутрішнього контролю з застосуванням управлінської звітності 

Принципи організації контролю  
 

Передбачає, що структура підсистеми внутрішнього контролю 
повинна відповідати структурі управління логістичною 
діяльністю підприємства, що дозволить організувати контроль за 
центрами відповідальності обох рівнів та делегувати відповідні 
повноваження керівникам структурних підрозділів 

Передбачає здійснення аналізу результатів внутрішнього 
контролю з метою коригування управлінських рішень щодо 
оптимізації логістичних витрат та врахування змін під час 
формування його інформаційного забезпечення 

Передбачає, що ведення управлінського обліку логістичних 
витрат, складання бюджетів та інформація внутрішніх звітів щодо 
їх виконання надається внутрішнім користувачам та є 
конфіденційною 

Передбачає виконання обов’язків керівників центрів 
відповідальності і бухгалтера-аналітика на основі компетентності, 
сумлінності, чесності та високого рівня знань 

Передбачає використання контрольної інформації для прийняття 
управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат 

Передбачає використання контрольної інформації для мінімізації 
впливу негативних чинників на логістичну діяльність виробничого 
підприємства 

Передбачає безперервність функціонування підсистеми 
внутрішнього контролю логістичних витрат, що обумовлюється 
єдністю його методики, організації та ефективності 

Передбачає, що процеси, які пов’язані з організацією внутрішнього 
контролю на підприємстві, повинні обходитися дешевше від тих витрат, 
які можуть бути попереджені в результаті проведення контролю 

Структурності та 
делегування 
повноважень 

Гнучкості  

Конфіденційності 

Відповідальності й 
об’єктивності 

Спрямованості 

Балансу інтересів 

Синергізму 

Економії 

Системності 

Рис. 3.1. Принципи організації внутрішнього контролю логістичних витрат 
підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

(узагальнено автором [8, 9, 20, 27, 28, 43, 52, 61, 66, 88, 94]) 
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Певна група вчених, розглядаючи функції внутрішнього контролю, 

неправомірно зараховують до них завдання, які покладені на систему 

контролю. До прикладу, Ф. Ф. Бутинець вказує, що система внутрішнього 

контролю повинна виконувати такі функції: 1) виявлення та використання 

внутрішніх резервів і посилення режиму економії; 2) виявлення резервів 

підвищення продуктивності праці; 3) запровадження заходів щодо зниження 

собівартості продукції; 4) покращення використання матеріальних, фінансових, 

трудових ресурсів; 5) усунення непередбачених витрат; 6) попередження 

крадіжок та інших правопорушень [33]. Своєю чергою, Л. В. Нападовська 

запропонувала до функцій внутрішнього контролю відносити: 1) експертну 

оцінку стратегічних напрямів розвитку підприємства; 2) контроль процесів, що 

відбуваються в самій організації; 3) оцінку прийнятих управлінських рішень; 4) 

оцінку досягнутих результатів; 5) оцінку якості здійснення планування, обліку, 

організації, аналізу; 6) контроль за виконанням функціональних обов’язків 

конкретними виконавцями; 7) надання кваліфікованої допомоги 

управлінському персоналу [194, с. 29].  

Інша група науковців, визначаючи функції внутрішнього контролю, 

називає їх по-різному. 

М. Ф. Максімова зазначає, що функціями внутрішнього контролю є такі: 

перевірочна, інформаційна, діагностична, комунікаційна, орієнтуюча та захисна 

[167]. В. П. Бондар, Н. Г. Виговська, Н. І. Петренко зазначають, що, відіграючи 

важливу роль в управлінні господарською діяльністю, контроль виконує 

інформаційну (сигнальну), профілактичну (виховну) та інструктивну 

(мобілізуючу) функції [27, 215]. Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій,                            

М. М. Коцупатрий функціями контролю вважають профілактичну 

(попереджувальну), інформаційну, культурно-виховну та мобілізуючу [67].      

Л. В. Дікань зараховує до функцій внутрішнього контролю: оперативну, 

підпорядковану, превентивну, комунікативну, інформативну та захисну [72]. На 

думку Р. М. Воронка, основними функціями внутрішнього контролю є 
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профілактична, інформаційна, коригувальна, мобілізуюча та виховна [45] (табл. 

3.1). 

Таблиця 3.1 

Функції внутрішнього контролю, визначені вченими* 

 
№ 
з/п 

Функція Пропозиції у науковій літературі 

М
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1 Перевірочна +      

2 Інформаційна 
(сигнальна) 

+ + + + + + 

3 Діагностична +     + 

4 Комунікаційна +  +   + 

5 Орієнтуюча +      

6 Захисна +  +    

7 Профілактична 
(виховна) 

 +     

8 Інструктивна 
(мобілізуюча) 

 +  + + + 

9 Оперативна   +    

10 Підпорядкована   +    

11 Превентивна   +    

12 Профілактична 
(попереджувальна) 

   + +  

13 Культурно-виховна    +   

14 Коригувальна     + + 

15 Виховна     + + 
*Примітка. Сформовано автором на підставі джерел [27, 45, 67, 72, 167, 215]    

 
На нашу думку, внутрішній контроль витрат логістичної діяльності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів повинен 

виконувати такі функції: 

– інформаційну, яка передбачає ідентифікацію та узагальнення 

інформації про фактичні логістичні витрати центрів відповідальності та їх 

відповідність бюджетним показникам;  
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– діагностичну, яка передбачає вивчення й оцінювання логістичних 

витрат підприємства за фазами логістики та структурними підрозділами, що 

задіяні в процесах логістики; виявлення впливу зовнішнього середовища та 

внутрішніх резервів на їх діяльність;  

– комунікаційну, яка передбачає встановлення і підтримку зворотного 

зв’язку між керівниками центрів відповідальності, відділом логістики та 

керівництвом підприємства, надає інформацію для планування та про 

виконання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності; 

– коригувальну, яка передбачає можливість на основі одержаної 

інформації про логістичні витрати центрів відповідальності приймати 

ефективні управлінські рішення та реалізувати коригувальні заходи із 

залученням керівників структурних підрозділів (центрів логістичних витрат); 

– мобілізуючу, яка передбачає використання певного досвіду, виявленого 

за наслідками контрольних дій, іншими структурними підрозділами, що задіяні 

у логістичних процесах підприємства;  

– виховну, яка передбачає залучення керівників та працівників 

структурних підрозділів, задіяних у логістичних процесах, до здійснення 

контролю та самоконтролю, підвищення трудової дисципліни й творчої 

активності (табл. 3.1).  

Отже, визначений перелік функцій свідчить, що для ефективного 

управління логістичною діяльністю підприємства потрібна чітка система 

внутрішнього контролю, яка б охоплювала усі сторони цієї діяльності.  

Обов’язковими елементами контрольного процесу в управлінні витратами 

логістичної діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів є завдання, інформаційне забезпечення, об’єкти, суб’єкти та процедури 

внутрішнього контролю, які потребують визначення для формування його 

організаційно-методичних засад. 

Підходи науковців до визначення переліку завдань внутрішнього 

контролю відрізняються між собою. З них можна виокремити такі: контроль 

процесів виробництва і факторів, що впливають на формування собівартості 
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[20, с. 59], моніторинг, виявлення відхилень фактичних витрат від запланованих 

та їх аналіз з метою регулювання, коригування планів [61], розподіл ресурсів та 

оцінка витрат і вигод [115], контроль виконання планів, ефективність 

використання ресурсів, збереження власності [15, 34, 92], пошук шляхів 

підвищення ефективності діяльності підприємства і його структурних 

підрозділів [194], формування інформаційно-аналітичної бази та координація 

діяльності для досягнення цілей управління витратами підприємства [114]. 

Заслуговують на увагу визначення завдань внутрішнього контролю С. І. 

Головацькою та О. П. Сашко, які їх визначили у такому складі: 1) виявлення 

економічно недоцільних господарських операцій за бізнес-процесами 

підприємств; 2) контроль за виконанням центрами відповідальності 

поставлених завдань та цілей; 3) раціональне використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів [238]. 

Основний зміст завдань внутрішнього контролю витрат визначили у своїх 

працях Б. І. Валуєв та В. А. Дерій, вказавши, що завдання внутрішнього 

контролю – це порівняння планових і фактичних витрат, виявлення відхилень 

та визначення їх причин, попередження виникнення необумовлених відхилень 

у майбутньому [40, с. 107, 70, с. 189].  

На досліджуваних підприємствах не запроваджено підсистему 

внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами відповідальності, а це, 

своєю чергою, не дозволяє керівництву підприємств отримати достовірну та 

оперативну інформацію про відхилення фактичних витрат від запланованих 

показників. 

Проведені дослідження наукових джерел та практики діяльності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів дозволили нам 

відповідно до принципів і функцій внутрішнього контролю витрат логістичної 

діяльності у системі управління за центрами відповідальності сформувати такі 

його основні завдання:  
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– забезпечити відповідність діяльності центрів відповідальності (центрів 

логістичних витрат) стратегії логістичної діяльності підприємства загалом та 

оптимізації логістичних витрат зокрема; 

– ідентифікувати стан об’єкта контролю (фактичні логістичні витрати 

центрів відповідальності першого і другого рівня);  

– сформувати необхідний рівень інформаційно-облікового забезпечення 

управління логістичними витратами підприємства та центрів відповідальності 

(фаз та структурних підрозділів, що задіяні у процесах логістики):  

– оцінити результативність виконання бюджетних показників щодо 

логістичних витрат центрів відповідальності першого і другого рівня; 

– своєчасно виявити та усунути відхилення та ризики, які виникли у ході 

логістичної діяльності та впливають на результати роботи центрів 

відповідальності (центрів логістичних витрат); 

– виявити внутрішні резерви для підвищення ефективності системи 

управління логістичними витратами та їх оптимізації; 

– забезпечити достовірність і своєчасність надання контрольно-облікової 

інформації щодо логістичних витрат за центрами відповідальності та 

оптимізувати інформаційні потоки з метою прийняття управлінських рішень. 

Організація внутрішнього контролю логістичних витрат передбачає 

визначення як його завдань, так і об’єктів. Зокрема, пропонуємо здійснювати 

його за визначеними нами центрами відповідальності (підрозділ 2.1). Тобто 

об’єктами внутрішнього контролю є логістичні витрати фаз логістичної 

діяльності підприємства (центри відповідальності першого рівня) та центрів 

логістичних витрат – структурних підрозділів, що задіяні у процесах логістики 

(центрів відповідальності другого рівня). 

Перелік і повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних 

витрат за центрами відповідальності підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів наведені у табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних витрат  
підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 

 
Суб’єкт 

контролю 
Контрольні повноваження 

1 2 
Головний бухгалтер 

(фінансовий 
директор) 

1. Організація роботи обліково-фінансового апарату підприємства. 
2. Формування облікової політики підприємства та контроль за її 
дотриманням (в частині логістичних витрат). 

Фінансово-
економічний відділ 

Формування планів заготівлі виробничих запасів, виробництва і 
реалізації готової продукції 

Сектор 
управлінського 

обліку бухгалтерії 
(бухгалтер-
аналітик) 

1. Складання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності другого 
рівня. 
2. Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності обох рівнів. 
3. Аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних.  
4. Оцінка діяльності центрів відповідальності. 
5. Формування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних показників 
від бюджетних. 

Сектор фінансового 
обліку бухгалтерії 

1. Контроль правильності документального оформлення господарських 
операцій щодо формування логістичних витрат. 
2. Контроль за дотриманням чинного законодавства щодо здійснення витрат 
діяльності. 
3. Відображення логістичних витрат у системі бухгалтерського обліку. 

Керівник відділу 
логістики 

1. Складання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності 
першого рівня. 
2. Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності першого і другого рівня. 
3. Складання управлінської звітності центрів відповідальності першого рівня 
(фаз логістичної діяльності). 
4. Формування пропозицій щодо усунення виявлених відхилень фактичних 
показників від бюджетних та прийняття управлінських рішень щодо 
оптимізації витрат. 

Керівники центрів 
відповідальності 

(структурних 
підрозділів, що 

задіяні у 
логістичних 
процесах) 

1.  Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центру 
відповідальності. 
2.  Складання управлінської звітності центрів логістичних витрат 
(структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах). 
3.Формування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних показників 
від бюджетних та прийняття управлінських рішень щодо їх усунення. 

*Примітка. Сформовано автором 
 

Для досягнення мети внутрішнього контролю логістичних витрат та 

вирішення його завдань необхідним є застосування методичних способів та 

прийомів.  

Як слушно зауважує В. Ф. Максімова, “чітко розроблений теоретично 

метод слугує при вирішенні різноманітних задач і досягненні цілей 



158 
 

 

практичного контролю, надаючи в його розпорядження систему способів, 

прийомів, процедур і скорочуючи таким чином витрати часу та інших ресурсів 

стосовно проведення контрольних дій” [167, с. 156-159]. 

Проте в економічній літературі нема однозначних думок вчених як щодо 

методу внутрішнього контролю, так і щодо його складових – методичних 

способів і прийомів. 

Так, М. Т. Білуха наводить занадто загальне визначення методичних 

прийомів контролю, вказуючи, що це “специфічні прийоми, вироблені 

практикою на основі досягнень економічної науки, які формуються залежно від 

цільової функції науки та її загальнонаукових правил і характеризуються 

взаємним проникненням в однорідні галузі науки” [22, с. 57]. 

Б. І. Валуєв вбачає метод контролю “в комплексному вивченні 

економічної ефективності, законності, достовірності і доцільності 

господарських і фінансових операцій на основі використання облікової, звітної, 

планової (нормативної) і іншої економічної інформації у поєднанні із 

дослідженням фактичного стану об’єктів контролю” [40, с. 49].                           

М. В. Кужельний методи контролю визначає його формами, виокремлюючи 

економічний аналіз, ревізію, обстеження, спостереження, огляд [123, с. 10].       

І. А. Бєлобжецький зазначає, що “в основі методу контролю лежить 

використання системи способів документального і фактичного контролю, що 

розкриває його комплексний характер і специфічність методу” [16, с. 30-31]. 

На противагу, зарубіжні вчені окремо розглядають методи і способи 

внутрішнього контролю. Так, Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар, 

зазначають, що “адміністративний (управлінський) контроль охоплює 

сукупність методів і способів, а також інструкцій (наприклад, посадових), які 

допомагають управлінню, плануванню і контролю господарської діяльності 

підприємств. Прикладом може бути бюджетування і подання звітів” [271, с. 

398]. Е. А. Аренс та Дж. К. Лоббек виокремлюють три елемента методу 

контролю – середовище контролю; облікову систему; контрольні моменти 

(процедури) [7, с. 264].  
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На думку Л. В. Нападовської, методом внутрішньогосподарського 

контролю є сукупність способів, процедур та прийомів, які забезпечують 

реальну оцінку підконтрольних об’єктів. Основними елементами методу є: 

визначення реального стану об’єкта; співставлення; оцінка; середовище 

контролю; облікова система. Однак специфічними для системи контролю є 

лише два елементи: співставлення й оцінка, решта елементів запозичені зі 

споріднених сфер і залучаються з метою досягнення мети контролю [194, с. 79]. 

Проте В. Ф. Максімова зазначає, що сутність методу контролю полягає у 

співставленні отриманої інформації з бажаним станом (за законами, 

інструкціями, планами, розрахунками, дійсним станом об’єкта за документами 

чи в реальному вимірі тощо), а оцінка результату співставлення й розробка 

коригуючих заходів є реалізацією результатів застосування методу контролю 

для цілей управління підприємством [167, с. 156-159]. Водночас вона вважає, 

що елементами методу є безпосередньо спрямовані на об’єкт конкретні 

контрольні дії – контрольні процедури, добір котрих для проведення контролю 

кожного конкретного об’єкта обумовлюється певними методичними 

прийомами, в межах яких проводиться робота на підконтрольному об’єкті 

[167].  

Тому, на нашу думку, суттю контрольних процедур є: визначення 

переліку та формату документів і порядку їх руху; бюджети логістичних витрат 

за центрами відповідальності, управлінські звіти та контрольно-аналітичні 

відомості виконання бюджетів логістичних витрат; “точки контролю” для 

порівняння фактичних даних із бюджетними; вибір інструментів оцінки та 

визначення засобів оптимізації логістичних витрат. 

Розглянуті організаційно-методичні елементи внутрішнього контролю 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів є підґрунтям для побудови цілісної підсистеми внутрішнього 

контролю логістичних витрат на підприємстві (рис. 3.2). 
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інформаційне забезпечення та перевірка управлінських рішень щодо оптимізації 
логістичних витрат, виявлення відхилень від запланованих показників й усунення 
їх причин 

Елементи внутрішнього контролю  

Рис. 3.2. Організаційно-методичні елементи внутрішнього контролю 
логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів (сформовано автором) 

системності, структурності та делегування повноважень, гнучкості, 
конфіденційності, відповідальності й об’єктивності, спрямованості, балансу 
інтересів, синергізму, економії 

Принципи 

інформаційна, діагностична, комунікаційна, коригувальна, мобілізуюча, виховна 
 

– забезпечити відповідність діяльності ЦВ (центрів логістичних витрат) стратегії 
логістичної діяльності підприємства загалом та оптимізації логістичних витрат 
зокрема; 
– ідентифікувати стан об’єкта дослідження (фактичні логістичні витрати ЦВ 
першого і другого рівня); 
– сформувати необхідний рівень інформаційно-облікового забезпечення 
управління логістичними витратами підприємства та ЦВ (фаз та структурних 
підрозділів, що задіяні у процесах логістики):  
– оцінити результативність виконання бюджетних показників щодо логістичних 
витрат ЦВ першого і другого рівня; 
– виявити та усунути відхилення та ризики, які виникли у ході логістичної 
діяльності та впливають на результати роботи ЦВ (центрів логістичних витрат); 
– виявити внутрішні резерви для підвищення ефективності системи управління 
логістичними витратами та їх оптимізації; 
– забезпечити достовірність і своєчасність надання контрольно-облікової 
інформації щодо логістичних витрат за ЦВ та оптимізувати інформаційні потоки з 
метою прийняття управлінських рішень 

ЦВ першого рівня – фази логістичної діяльності (постачання, виробництво, збут); 
ЦВ другого рівня (центри логістичних витрат) – структурні підрозділи, що задіяні 
у логістичній діяльності (відділ постачання, склади виробничих запасів, 
лабораторія повірки якості продукції, тарний цех, відділ транспорту, дільниця 
технологічного транспорту, відділ збуту, склади готової продукції, відділ 
маркетингу, відділ логістики, відділ інформаційного забезпечення) 

головний бухгалтер (фінансовий директор), фінансово-економічний відділ, відділ 
управлінського обліку бухгалтерії (бухгалтер-аналітик), відділ фінансового обліку 
бухгалтерії, керівник відділу логістики, керівники ЦВ (структурних підрозділів, 
що задіяні у логістичних процесах) 

перелік, формат і порядок руху документів; бюджети логістичних витрат за ЦВ, 
управлінські звіти та контрольно-аналітичні відомості; “точки контролю” для 
порівняння фактичних даних із бюджетними; інструменти оцінки та засоби 
оптимізації логістичних витрат. 
 

Мета 

Функції 

Завдання 

Об’єкти 

Суб’єкти 

Процедури 
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На основі проведеного дослідження нами визначено: послідовність 

запровадження внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів здійснюється у три етапи 

(рис. 3.3). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На першому етапі формується методологічне забезпечення внутрішнього 

контролю логістичних витрат, тобто визначаються мета, принципи, функції і 

завдання.  

Етапи  

Рис. 3.3. Етапи запровадження внутрішнього контролю логістичних 
витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

(розроблено автором) 

Формування методологічного забезпечення:  
визначення мети, принципів, функцій і завдань внутрішнього контролю 

 

Формування обліково-
інформаційного забезпечення: 

первинні документи, облікові 
реєстри, методика обліку логістичних 

витрат, робочий план рахунків; 
бюджети, управлінська звітність, 
контрольно-аналітичні відомості; 

графік документообігу 

Формування організаційно-
методичного забезпечення: 
визначення об’єктів і суб’єктів 

внутрішнього контролю логістичних 
витрат, методів і контрольних 

процедур, координація діяльності 
центрів відповідальності обох рівнів, 

розроблення внутрішніх 
організаційно-методичних 

регламентів 
 

Запровадження регламентів внутрішнього контролю: 
затвердження внутрішніх регламентів, доведення їх до керівників центрів 

відповідальності, розподіл повноважень та затвердження посадових інструкцій, 
затвердження графіка документообігу 
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Другий етап включає дві складові та передбачає формування обліково-

інформаційного й організаційно-методичного забезпечення. Обліково-

інформаційне забезпечення вміщує: 

– первинні документи, якими оформляються господарські операції, 

унаслідок яких підприємство несе витрати, які нами віднесені до логістичних 

на основі розробленого довідника (додаток Ж, табл. Ж.1); 

– облікові реєстри, що відображають витрати структурних підрозділів, які 

задіяні у логістичних процесах, є центрами відповідальності другого рівня 

(центрами логістичних витрат) та облік їх витрат запропоновано вести у 

відповідності до робочого плану рахунків (додаток Л, табл. Л.1); 

– основні засади облікової політики щодо логістичних витрат (додаток 

М.1); 

– бюджети центрів відповідальності першого та другого рівнів (додатки 

П, Р); 

– управлінську звітність (додатки Ф, Х) та контрольно-аналітичні 

відомості виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 

відповідальності обох рівнів (додаток Ш); 

– графік документообігу управлінської звітності (додаток Ц.2). 

Для формування організаційно-методичного забезпечення необхідними є 

визначення об’єктів контролю, методів і контрольних процедур, розробка 

внутрішніх регламентуючих документів, а також визначення суб’єктів 

внутрішнього контролю та їх повноважень (табл. 3.2), координація діяльності 

центрів відповідальності другого рівня, розробка організаційних регламентів. 

На заключному етапі відбувається безпосередньо запровадження 

регламентів внутрішнього контролю. Для цього затверджуються Рекомендації з 

організації внутрішнього контролю логістичних витрат (додаток Т.2) та 

Вказівки з формування управлінської звітності щодо логістичних витрат 

(додаток Ц.1), ознайомлюються з внутрішніми регламентами керівники центрів 

відповідальності другого рівня, проводиться розподіл повноважень та 

затверджуються посадові інструкції, розробляється та затверджується графік 
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документообігу управлінської звітності (додаток Ц.2). 

Після запровадження внутрішнього контролю логістичних витрат на 

виробничому підприємстві повинна бути сформована певна система, яка має не 

формальний, а реальний характер, налагоджує тісний зв’язок між тими, хто 

встановлює планові завдання, й тими, хто повинен їх виконувати, забезпечує 

своєчасною та постійною інформацією керівника підприємства, головного 

бухгалтера, бухгалтера-аналітика сектору управлінського обліку, керівника 

відділу логістики та інших фахівців апарату управління, яка дозволить 

оперативно приймати необхідні рішення й здійснити відповідні дії щодо 

усунення виявлених недоліків.  

Система внутрішнього контролю логістичних витрат на підприємствах з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів подана нами на рис. 3.4. 

Отже, для того, аби система внутрішнього контролю логістичних витрат 

виробничого підприємства діяла ефективно, мають бути чітко визначені його 

організаційно-методичні елементи: мета, принципи, функції, завдання, методи 

та етапи внутрішнього контролю, інформаційне забезпечення, об’єкти, суб’єкти 

та показники внутрішнього контролю; узагальнення результатів контролю, їх 

аналізу, розроблення заходів із усунення недоліків та прописані у такому 

внутрішньому регламентуючому документі як Рекомендації з організації 

внутрішнього контролю логістичних витрат (додаток Т.2), які нами розроблені 

та запропоновані до впровадження на досліджуваних підприємствах з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів. Це дозволить не лише 

досягти мети, ефективно виконувати функції та завдання внутрішнього 

контролю, а й застосовувати методичний інструментарій, розробити посадові 

інструкції керівників центрів логістичних витрат, узагальнювати результати 

контролю.   
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Обліково-інформаційне 
забезпечення: 

первинні документи, облікові 
реєстри, облікова політика щодо 

логістичних витрат, робочий план 
рахунків; бюджети, управлінська 
звітність, контрольно-аналітичні 
відомості виконання бюджетів 

логістичних витрат за центрами 
відповідальності обох рівнів; 

графік документообігу 

Організаційно-методичне 
забезпечення: 

об’єкти і суб’єкти внутрішнього 
контролю, Рекомендації з 
організації внутрішнього 

контролю логістичних витрат 
(додаток Т.2) 

Вказівки з формування 
управлінської звітності щодо 

логістичних витрат  
(додаток Ц.1) 

 

Узагальнення і реалізація результатів внутрішнього контролю: 
формування Звітів про виконання бюджетів та групування результатів у Контрольно-

аналітичних відомостях виконання бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності другого рівня (додатки Ф, Х, Ш); аналітичне групування  

відхилень, виявлення причин; узагальнення результатів контролю за центрами 
відповідальності обох рівнів 

Прийняття управлінських рішень: 
оцінювання рівня виконання бюджетних показників,  

розробка заходів щодо усунення недоліків; реалізація пропозицій за виявленими 
недоліками; моніторинг виконання управлінських рішень 

Рис. 3.4. Система внутрішнього контролю логістичних витрат на 
підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

(розроблено автором) 
 

Методологічне забезпечення: 
принципи, функції, завдання  

внутрішнього контролю 
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Таким чином, за результатами проведеного дослідження виявлено низку 

проблем теоретичного і практичного характеру щодо запровадження 

внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів та встановлено, що система 

організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю логістичних 

витрат на досліджуваних підприємствах відсутня. В умовах розробленої нами 

системи внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами 

відповідальності систематизовано принципи, функції, завдання, об’єкти і 

суб’єкти контролю, процедури та контрольні заходи, структуровано джерела 

інформації та розподілено функціональні обов’язки з внутрішнього контролю у 

системі управлінського обліку витрат між окремими центрами відповідальності 

та менеджерами різних рівнів управління. 

 

3.2. Управлінська звітність у системі внутрішнього контролю 

логістичних витрат за центрами відповідальності 

 

Невід’ємною частиною процесу внутрішнього контролю логістичних 

витрат виробничих підприємств є формування управлінської звітності про 

виконання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності. 

Відповідно, вона є одним із основних джерел інформаційного 

забезпечення управління логістичними витратами, яка формується з 

використанням спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку на 

основі даних фінансового та управлінського обліку.  

Проблеми формування управлінської звітності підприємствами різних 

галузей економіки неодноразово досліджувалися у працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців: М. О. Адамова, О. М. Бабкіної, А. С. Бакаєва,                  

Є. Г. Богатової, Т. А. Бутинець, Ф. Ф. Бутинця, С. І. Головацької,                      

Ж. А. Іванової, О. В. Карпенко, Т. П. Карпової, І. В. Колос, Т. О. Коноваліхіної, 

С. А. Кузнєцової, П. О. Куцика, Я. Д. Крупки, М. О. Любимова, Л. Г. Медвідь, 

К. Є. Нагірської, Л. В. Нападовської, В. П. Нестерова, В. Ф. Палія,                     
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Т. М. Писаренко, А. Х. Позова, А. Н. Попова, М. В. Прімакової, М. В. Реслер, 

А. Г. Соколової, Вал. В. Сопко, І. А. Югансона та інших. Необхідність 

обґрунтування концепції формування управлінської звітності про логістичні 

витрати центрів відповідальності, визначених нами у підрозділі 2.1, зумовила 

потребу в дослідженні теоретичних трактувань і практичного досвіду, які 

висвітлені у науковій літературі. 

Проте багаточисельні теоретичні дослідження сутності поняття 

“управлінська звітність” не сформували однозначної думки вчених. У науковій 

літературі присутні різні точки зору і це поняття науковці розглядають як: 

систему необхідної релевантної інформації; систему взаємопов’язаних 

оціночних показників; результат збору, ідентифікації, реєстрації, узагальнення 

та систематизації фінансової та нефінансової інформації; форму подання 

відомостей; сукупність способів отримання даних; інструмент управління 

інформаційним забезпеченням тощо. 

Дослідження публікацій українських та зарубіжних вчених виявило низку 

підходів, що різняться між собою (додаток У, табл. У.1). 

Так, І. А. Югансон та А. Н. Попов визначають управлінську звітність як 

систему інформації. І. А. Югансон трактує внутрішню звітність як “систему 

необхідної релевантної цільової фінансової та нефінансової інформації про 

майно, капітал, зобов’язання, доходи та витрати структурних підрозділів 

організації, їх взаємозв’язки, господарські процеси та їх результати, про 

внутрішні та зовнішні фактори, яка передана у відповідній формі, орієнтована 

на користувача, використовується при плануванні, контролі та регулюванні 

показників фінансово-господарської діяльності організації” [285, с. 45-46]. На 

думку А. Н. Попова, “управлінська звітність – це систематизована обліково-

аналітична інформація у вигляді облікових і розрахункових показників, 

представлена по внутрішньо-фірмових формах і призначена для внутрішніх 

користувачів з метою прийняття ними управлінських рішень, не тільки 

поточного, але і стратегічного характеру” [222]. 
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Певна група вчених розглядає управлінську звітність як систему 

показників. Так, М. О. Адамов та Г. А. Адамова вказують, що “управлінська 

звітність – це комплекс взаємозв’язаних даних і розрахункових показників, що 

відображають функціонування підприємства як об’єкта господарської 

діяльності, згрупованих загалом по підприємству та за структурними 

підрозділами” [1]. Схожої думки дотримуються О. М. Бабкіна, Ф. Ф. Бутинець, 

Т. П. Карпова, Т. О. Коноваліхіна, П. О. Куцик та В. Ф. Палій, проте при цьому 

характеризують досліджуване поняття з різних точок зору. Ф. Ф. Бутинець 

трактує це поняття узагальнено, вказуючи, що “звітність – це система 

взаємопов’язаних оціночних показників за звітний період, що характеризує 

умови та результати фінансово-господарської діяльності підприємства або його 

елементів: напрями бізнесу, проектів, структурних підрозділів, працівників та 

інші” [33]. О. М. Бабкіна конкретизує поняття, визначаючи внутрішню звітність 

як “систему взаємопов’язаних показників, що характеризують умови та 

результати діяльності компанії в цілому або окремих її підрозділів за звітний 

період” [11]. Своєю чергою, Т. О. Коноваліхіна наголошує, що “внутрішня 

звітність – система показників оцінювання результатів бізнесу та перспектив 

його розвитку, що надається внутрішнім користувачам для задоволення 

інформаційних потреб у процесі прийняття стратегічних, тактичних і 

оперативних управлінських рішень” [107]. П. О. Куцик внутрішню звітність 

визначає як управлінську та вважає її “системою взаємозв’язаних показників, 

що визначають фінансові та інші результати діяльності (виробничі, технологічні 

тощо) корпоративного об’єднання (підприємства) у грошовому та натуральному 

вимірниках, що базуються на відображенні поточних і передбачуваних явищ 

(подій) господарської діяльності корпоративного об’єднання (підприємства) в 

цілому та в розрізі сегментів управлінського поділу (за видами діяльності, 

видами продуктів виробництва, об’єктами майнового комплексу, що входять до 

його складу, центрами відповідальності) для потреб управління” [132]. У більш 

вузькому розумінні визначає управлінську звітність Т. П. Карпова, вказуючи, що 

це “система взаємозв’язаних економічних показників, що характеризує 
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результати діяльності підрозділів за певний проміжок часу” [101]. Близькою за 

своїм змістом є думка В. Ф. Палія про те, що “управлінська звітність являє 

собою сукупність упорядкованих показників та іншої інформації, у якій 

відображаються відхилення від цілей, планів і кошторисів, без чого 

управлінський облік залишився б формальним сховищем цифрових даних, 

непридатних для цілей внутрішнього управління” [212]. 

Різняться думки іншої групи науковців. Так, К. Є. Нагірська вважає, що 

“управлінська звітність – це результат збору, ідентифікації, реєстрації, 

узагальнення та систематизації фінансової та нефінансової інформації у вигляді 

сукупності внутрішніх документів (звітів) для заінтересованих користувачів з 

метою оцінки, аналізу, контролю та планування діяльності підприємства і його 

структурних підрозділів” [192]. В. П. Нестеров наголошує, що “система 

управлінської звітності – це система збору й подання в структурованому вигляді 

даних про різні аспекти діяльності організації, що дозволяє керівництву 

організації аналізувати стан справ” [201]. Своєю чергою, Л. В. Нападовська 

визначає управлінську звітність як “гнучку систему форм інформації, яка 

складається за центрами затрат і центрами відповідальності. Вона повинна 

відображати умови, специфіку, особливості організації виробництва та потреб 

управлінського персоналу” [194]. Подібною є думка Ж. А. Іванової, яка вважає, 

що “внутрішня звітність – це форма подання відомостей, істотних для вибору 

певного варіанта дій з безлічі альтернативних” [89]. 

Найбільш вдалими та близькими за суттю, на нашу думку, є трактування 

дефініції “управлінська звітність” Є. Г. Богатовою, М. О. Любимовим,              

А. Х. Позовим та М. В. Примаковою.  

На думку М. О. Любимова, “внутрішня управлінська звітність – це 

інтегрована система інформаційної підтримки процесу управління, метою якої є 

забезпечення інформаційних потреб користувачів, що полягає у формуванні 

показників на основі інформації, одержаної у різних підсистемах обліку, і 

підготовка звітів у формі і в терміни, що відповідають запитам різних груп 

користувачів” [164]. Своєю чергою, А. Х. Позов значно розширює трактування 
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сутності управлінської звітності, характеризуючи її як “інструмент управління 

господарством (засіб інформаційного забезпечення процесу управління; засіб 

моніторингу економічного стану підприємства); інструмент управління 

інформаційним забезпеченням (засіб адаптації та моніторингу облікової 

системи до потреб управління), елемент методу бухгалтерського обліку (засіб 

узагальнення (агрегації, синтезу) та надання облікової інформації), а також 

документ, вміст якого представляє економічну інформацію у певному наборі 

фактичних (історичних) та оціночних (розрахункових) показників для 

порівняння їх планово-нормативних і досягнутих значень” [219]. 

Однак варто погодитися з поглядами О. Г. Богатової, яка вважає 

“управлінську звітність інструментом внутрішньогосподарського контролю та 

оцінки діяльності компанії” [25] та М. В. Прімакової про те, що внутрішня 

звітність є не тільки джерелом інформації про об’єкт управління, а й 

інструментом ефективного контролю господарської діяльності, що має ключове 

значення в процесі розвитку системи управління підприємством [224, с. 293]. 

Отже, огляд та узагальнення наукових досліджень дозволяє зробити 

висновок, що управлінська звітність щодо логістичних витрат – це система 

інформаційного забезпечення процесу управління логістичними витратами, яка 

формується у підсистемах фінансового та управлінського обліку, передбачає 

відображення визначених показників у регламентованих формах звітності 

центрів відповідальності та є інструментом внутрішнього контролю, який 

забезпечує прийняття управлінських рішень щодо оптимізації логістичних 

витрат.  

Відтак О. І. Мазіна зазначає, що основну мету управлінської звітності 

“можна сформулювати як таку, що полягає в оперативному задоволенні 

інформаційних потреб управлінського персоналу шляхом надання їм облікової і 

розрахункової інформації у певних форматах відповідно до внутрішніх 

регламентів організації для прийняття управлінських рішень” [165, с. 11]. На 

думку Ф. Ф. Бутинця, “основною метою складання звітності є надання 

оперативної релевантної інформації відповідно до вимог управлінського 
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персоналу” [32]. На нашу думку, управлінська звітність насамперед дозволяє 

керівнику відділу логістики та керівникам структурних підрозділів, що задіяні у 

логістичних процесах, оцінити межі своїх можливостей й сформувати 

необхідну інформацію у найбільш зручній формі для вищого керівництва як 

основи прийняття відповідних рішень. За таких умов важливими є наявність 

відповідного інформаційного забезпечення та узгодженість організаційно-

методичних елементів підсистеми формування внутрішньої управлінської 

звітності (принципів, функцій, вимог, завдань та структури) й змістового 

наповнення та форм цієї звітності. 

Підсистема управлінської звітності щодо логістичних витрат підприємств 

з виробництва контрольно-вимірювальних приладів повинна враховувати 

структуру системи управління підприємством загалом і логістичною діяльністю 

зокрема та відповідати основним принципам щодо її формування.  

Проблемами розробки принципів, функцій та вимог щодо формування 

управлінської звітності займались як вітчизняні, так і зарубіжні науковці:         

В. І. Бачинський, Є. А. Бойко, О. В. Карпенко, Т. П. Карпова, М. В. Корягін,     

П. О. Куцик, А. А. Михалків, Л. В. Нападовська, В. Ф. Палій, Вал. В. Сопко та 

інші. 

Найчастіше у науковій літературі спостерігаються теоретичні 

трактування принципів як таких, що стосуються бухгалтерського обліку як 

науки. Н. М. Малюга визначає принципи “основою, початком, керівною ідеєю у 

будь-яких відносинах. Принцип – це те, що завжди, за будь-яких умов, без 

будь-якого винятку властиве певному явищу” [169, с. 28]. На думку                   

А. А. Михалківа, “принципи – це початкові положення бухгалтерського обліку 

як науки, які забезпечуються якісними характеристиками облікової і звітної 

інформації, якими слід керуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації 

господарських операцій, що дозволяють досягти зіставності показників 

фінансової звітності” [185, с. 126]. Співзвучними є погляди В. Г. Гетьмана, який 

вказує, що “принципи бухгалтерського обліку – універсальні положення, що 

застосовують для вирішення практичних завдань. Вони носять загальний 
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характер і є основою побудови концепції бухгалтерського обліку” [266, с. 9]. 

Проте деякі вчені під принципами розуміють правила обліку. Так, на думку В. 

Т. Швеця, “принципи бухгалтерського обліку – це правила, якими слід 

керуватись, вимірюючи, оцінюючи та реєструючи господарські операції, а 

також показуючи їх результати у фінансовій звітності” [279, с. 45]. Також         

Р. Ентоні та Дж. Ріс зазначають, що “... правила і узгоджені поняття 

бухгалтерського обліку зазвичай називають принципами” [284, с. 19].  

На нашу думку, при формуванні управлінської звітності щодо 

логістичних витрат виробничих підприємств варто враховувати перш за все 

принципи організації управлінського обліку та внутрішнього контролю.  

Як свідчать дослідження наукової літератури, існують суттєві відмінності 

щодо змісту та переліку принципів формування управлінської звітності.  

Так, М. В. Корягін і П. О. Куцик зазначають, що всі принципи в 

залежності від суб’єкта організації і суб’єкта ведення 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку поділяються на: принципи 

організації внутрішньої управлінської звітності (суттєвість; гнучкість; 

адаптованість до автоматизації; багатоступінчастість звітності до рівня 

управління; актуальність) та принципи формування й оприлюднення 

внутрішньої управлінської звітності (зрозумілість, прозорість; надійність; 

конфіденційність) [110, c. 227].  

Науковці В. І. Кузь та В. С. Кравчук визначають такі принципи 

підготовки, змісту показників, форм управлінської бухгалтерської звітності: 

принцип релевантності, оперативності, адресності, достатності, аналітичності, 

зрозумілості, достовірності, співставності [126, с. 193]. 

Своєю чергою, К. Є. Нагірська до принципів формування управлінської 

звітності відносить принципи: “проектування зверху”, агрегування (згортання 

інформації), ієрархічності, відособленості (орієнтація на центри 

відповідальності), конкретності, своєчасності, порівнянності і звіряння даних 

фінансового і управлінського обліку, зіставності, аналітичності, 

контрольованості витрат, конфіденційності [192]. Майже такий перелік 
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принципів визначає О. І. Мазіна: “системність, науковість, проектування 

зверху, періодичність, неупередженість, своєчасність, оперативність, 

технологічність, професійне судження, адресність та інші, що регламентовані 

внутрішнім документом” [165, с. 11, 14]. 

Найповніше принципи формування управлінської звітності розкриває      

І. А. Слободняк, поділяючи їх на три групи:  

– принципи, що визначають теоретичну основу внутрішньої 

управлінської звітності (системність, науковість, рівність, кількісна оцінка, 

облік вартості грошей в часі, обачність, перевірка якості); 

– принципи, що визначають склад і структуру внутрішньої управлінської 

звітності (корисність, достатність, закінченість, стислість, якісна суттєвість, 

наступність та порівнянність даних, індивідуальність, раціональність, 

зрозумілість, наочність, аналітичність, технологічність, гнучкість, адресність); 

– принципи, що визначають порядок складання внутрішньої 

управлінської звітності (достовірність, незалежність, послідовність, 

документальність, інтегрованість, оперативність, конфіденційність) [243, с. 18]. 

При розробленні системи управлінської звітності щодо логістичних 

витрат для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів, на 

нашу думку, варто дотримуватися принципів, що наведені у табл. 3.3.  

Отже, управлінська звітність, відповідаючи зазначеним вище принципам, 

забезпечить надання оперативної та релевантної інформації керівникам 

структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, керівнику відділу 

логістики та вищому керівництву підприємства для прийняття оперативних 

рішень. 

Водночас при розробленні системи управлінської звітності щодо 

логістичних витрат для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів необхідно також визначити функції та завдання звітності й вимоги до 

її формування. При цьому варто враховувати галузеву специфіку діяльності 

підприємства, особливості роботи конкретних структурних підрозділів і, 

відповідно, центрів відповідальності другого рівня.  
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Таблиця 3.3 
 

Принципи формування управлінської звітності щодо логістичних витрат 
на підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 

 
№ 
з/п 

Принципи Зміст принципів 

1 2 3 
1 Принцип 

адресності 
Передбачає подання керівництву звітів про логістичні витрати, 
склад і структура яких відповідає їх статусу в ієрархії управління 
підприємством 

2 Принцип 
достатності 

Передбачає подання інформації, достатньої для прийняття 
управлінських рішень щодо логістичних витрат на відповідному 
рівні менеджменту 

3 Принцип 
зрозумілості 

передбачає формування інформації про логістичні витрати 
відповідно до внутрішніх регламентних документів 

4 Принцип 
достовірності 

Передбачає правдиве відображення логістичних витрат при 
здійсненні господарських (логістичних) процесів за даними 
фінансового обліку 

5 Принцип 
релевантності 

Передбачає корисність інформації про логістичні витрати для 
прийняття управлінських рішень керівниками структурних 
підрозділів та керівником відділу логістики 

6 Принцип 
ієрархічності 

Передбачає формування інформації про логістичні витрати, 
призначеної окремо для центрів відповідальності першого та 
другого рівнів 

7 Принцип 
порівнюваності 

Передбачає можливість звіряння даних про логістичні витрати 
фінансового й управлінського обліку, порівняння показників 
звітного періоду з показниками попередніх періодів 

8 Принцип 
своєчасності 

Передбачає формування та забезпечення інформацією про 
логістичні витрати керівників центрів відповідальності першого 
та другого рівнів до терміну ухвалення рішення 

9 Принцип 
аналітичності 

Передбачає наявність не лише фактичних даних про логістичні 
витрати центрів відповідальності обох рівнів, але й інформацію 
про відхилення їх від планових (бюджетних). 

10 Принцип 
контрольованості 

Передбачає, що звітність про логістичні витрати структурних 
підрозділів має містити тільки ті показники, на обсяг яких 
керівник центру відповідальності має вплив 

11 Принцип 
відособленості 

Передбачає, що інформація про логістичні витрати орієнтована 
на центри відповідальності та особливості роботи конкретного 
структурного підрозділу, що задіяний у логістичних процесах 

12 Принцип 
конкретності 

Передбачає, що інформація спрямована на вирішення 
конкретних завдань управління логістичними витратами центрів 
відповідальності обох рівнів 

13 Принцип 
агрегування 

Передбачає, що детальність звітів про логістичні витрати 
залежить від рівня центру відповідальності 

14 Принцип 
проектування 
зверху 

Передбачає, що необхідно виходити з потрібної звітності, а 
потім перевіряти, чи достатньою є інформація в облікових 
документах та реєстрах для отримання відповідного звіту 

15 Принцип 
конфіденційності 

Передбачає, що передавання інформації про логістичні витрати, 
яка наведена в управлінській звітності, контролюється 
керівництвом 

*Примітка. Сформовано автором на підставі джерел [25, 54, 77, 100, 110, 126, 192, 165, 243] 
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В. І. Кузь та В. С. Кравчук до основних функцій внутрішньої 

управлінської звітності відносять: “інформаційну, планову, системну, 

аналітичну, контрольну та організаційну функції” [126, с. 191]. Своєю чергою, 

Р. В. Сидоренко виокремлює “дві функції обліку та звітності: інформаційно-

утворюючу (формування необхідної для управління інформації та її 

значеннєвих блоків) та обґрунтування управлінських рішень (зв’язок мети 

управлінського впливу з факторами й умовами її реалізації)”. Крім того, автор 

пропонує ввести в науковий обіг поняття “комунікативна функція звітності” і 

визначає його як “здатність здійснювати обмін інформацією між комунікантами 

та формування контактів і взаємодії між ними через узагальнену систему 

символів для одержання комунікативного ефекту, який можна вважати 

впливом, здійсненим на отримувача в результаті передачі” [241, c. 18].  

На нашу думку, внутрішня управлінська звітність щодо логістичних 

витрат виконує такі функції: 

– інформаційну, яка забезпечує формування бази даних про фактичні 

логістичні витрати та відхилення від запланованих (бюджетних) показників; 

– комунікативну, яка забезпечує встановлення взаємозв’язків між центрами 

відповідальності обох рівнів та керівництвом підприємства; 

– контрольну, яка забезпечує оцінювання діяльності центрів 

відповідальності обох рівнів; 

– аналітичну, яка забезпечує формування інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат; 

– стратегічну, яка забезпечує надання інформації щодо оцінювання 

перспектив розвитку підприємства та формування стратегії підприємства щодо 

логістичних витрат. 

Як стверджує Л. В. Нападовська, важливими умовами створення на 

підприємстві ефективної системи внутрішньогосподарської звітності є 

детальне вивчення завдань, які вирішують менеджери на різних рівнях 

управління, та виявлення їх інформаційних потреб [194, c. 230]. 

Завданнями управлінської звітності щодо логістичних витрат, на нашу 
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думку, є:  

– інформаційне забезпечення внутрішнього контролю логістичних витрат 

центрів відповідальності другого рівня, а саме: співставність фактичних 

(звітних) і планових (бюджетних) показників і методик їх розрахунків;  

– забезпечення виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 

відповідальності та їх контроль; 

– дотримання періодичності подання звітних форм керівниками центрів 

відповідальності другого рівня та керівником відділу логістики; 

– оцінювання та аналіз діяльності центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) через порівняння фактичних витрат із плановими; 

– аналізування та оцінювання різних варіантів діяльності структурних 

підрозділів, що задіяні у логістичних процесах підприємства, для прийняття 

певних управлінських рішень; 

– обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації логістичних 

витрат, що приймаються на всіх рівнях управління. 

Вимоги до формування внутрішньої управлінської звітності щодо 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів, на нашу думку, мають визначатися керівництвом підприємства, 

виходячи з галузевих особливостей, та відображатися у регламентуючих 

документах.  

Проте погляди вчених-економістів щодо переліку та змістового 

наповнення таких вимог різняться між собою.  

Вчений В. В. Ковальов виокремлює такі вимоги до облікової та звітної 

інформації: документування і реєстрація, повнота, своєчасність, пріоритет 

змісту перед формою, тимчасова визначеність фактів господарського життя, 

відповідність доходів і витрат, консерватизм, послідовність застосування 

облікової політики, об’єктивність, розкриття, суттєвість [103] Своєю чергою,     

І. А. Югансон поділяє вимоги до формування звітності на загальні та 

індивідуальні. До загальних вимог автор відносить: достовірність, повноту, 

суттєвість, корисність, об’єктивність, адресність, а індивідуальні вимоги, на 
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його думку, включають: актуальність, релевантність, ціленаправленість, 

регулярність, оптимальну частоту представлення, гнучкість, візуальність [285]. 

Натомість В. Ф. Палій та М. А. Адамов стверджують, що існують як формальні, 

так і спеціальні вимоги до формування звітних показників. До формальних 

вимог вони відносять ті, які передбачають: інформація, наведена в 

управлінській звітності, повинна відповідати меті, задля якої вона підготовлена; 

внутрішня звітність не повинна містити суб’єктивної точки зору; 

оперативність; можливість використання показників внутрішньої звітності для 

роботи різних центрів відповідальності; конфіденційність. Щодо спеціальних 

вимог, то, на думку вчених, вони повинні формуватися керівниками 

структурних підрозділів та передбачати: гнучкість інформації, що забезпечить 

реагування на зміни цілей і потреб керівників центрів відповідальності; 

необхідність інформації – кожна звітна форма повинна містити тільки потрібну 

для певного керівника інформацію; придатність для аналізу та оперативного 

контролю [1, 212]. Як бачимо, вчені ототожнюють поняття “принципи” та 

“вимоги” щодо внутрішньої управлінської звітності. 

Підсумовуючи думки вчених та практичні потреби досліджуваних 

підприємств, вважаємо, що управлінська звітність щодо логістичних витрат 

повинна відповідати таким вимогам:  

– форми управлінської звітності мають бути уніфікованими для всіх 

центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) та першого 

рівня (фаз логістичної діяльності); 

– інформація форм управлінської звітності повинна мати достатню 

оперативність, що забезпечить реагування керівників центрів відповідальності 

другого рівня та керівника відділу логістики на зміни зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

– кожна звітна форма має містити тільки необхідну для певного 

керівника інформацію;  

– показники управлінської звітності повинні забезпечити можливість 

аналізу та оперативного контролю логістичних витрат центрів 
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відповідальності обох рівнів. 

Отже, для формування управлінської звітності за єдиними формами та 

змістовим наповненням необхідно виокремити класифікаційні ознаки, що 

застосовуються при розробці управлінських звітів (додаток У, табл. У.2).  

Відповідно, нами пропонується загальна класифікація управлінської звітності 

щодо логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів (рис. 3.5). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- звіти фази постачання 
- звіти фази виробництва  
- звіти фази збуту 
 

Ознаки 

за фазами  
логістичної діяльності 

Рис. 3.5. Загальна класифікація управлінської звітності з логістичних 
витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

(сформовано автором) 
 

- звіти фаз логістичної діяльності  
- звіти структурних підрозділів, що задіяні у 
логістичних процесах 

за об’єктами внутрішнього 
контролю 

- звіти центрів відповідальності першого 
рівня  
- звіти центрів відповідальності другого 
рівня (центрів логістичних витрат) 

за рівнем подання 

за змістом - звіти за елементами витрат  
- звіти за статтями витрат 

за обсягом інформації - оперативні звіти  
- підсумкові звіти 

за формою подання 
- табличні звіти  
- текстові звіти 
- комбіновані звіти 

за частотою подання - поточні звіти  
- зведені звіти 

- для обґрунтування оперативних 
управлінських рішень  
- для обґрунтування тактичних 
управлінських рішень 
 

за видами прийнятих 
управлінських рішень 

Види звітності 
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Таким чином, при врахуванні визначених мети, принципів, функцій, 

вимог, завдань та класифікаційних ознак внутрішня управлінська звітність 

щодо логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів стане ефективним інструментом системи управління 

логістичними витратами та прийняття обґрунтованих рішень щодо їх 

оптимізації. Запропонована нами матриця елементів управлінської звітності 

щодо логістичних витрат за центрами відповідальності у системі внутрішнього 

контролю підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

подана у табл. 3.4. 

Проаналізувавши низку наукових праць, нами визначено послідовність 

дій щодо запровадження управлінської звітності у практику діяльності 

досліджуваних підприємств:  

– визначення мети, принципів, функцій, вимог та завдань, які повинна 

забезпечити обліково-аналітична інформація управлінської внутрішньої 

звітності; 

– визначення джерел інформації (даних фінансового та управлінського 

обліку) та застосування довідників для формування на їх основі управлінської 

звітності;  

– визначення суб’єктів та об’єктів управлінської звітності; 

– розробка внутрішніх регламентуючих документів, наказів та посадових 

інструкцій; 

– розроблення форм та визначення змістового наповнення управлінської 

звітності; 

– встановлення термінів, періодичності, порядку подання та розроблення 

графіка документообігу управлінської внутрішньої звітності; 

– доведення регламентуючих документів, наказів та посадових інструкцій 

до учасників процесу формування управлінської звітності та внутрішнього 

контролю логістичних витрат; 

– забезпечення складання управлінської звітності засобами комп’ютерних 

технологій [36, 76, 78, 124, 248, 267]. 
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Таблиця 3.4. 

Матриця елементів управлінської звітності щодо логістичних витрат за центрами відповідальності  

у системі внутрішнього контролю підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 
 

МЕТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЇ ВИМОГИ ЗАВДАННЯ 
формування достовірної і 
своєчасної інформації для 
прийняття управлінських 
рішень щодо оптимізації 

логістичних витрат 

адресність, достатність, 
зрозумілість, достовірність, 
релевантність, ієрархічність, 

порівнюваність, 
своєчасність, аналітичність, 

контрольованість, 
відособленість, 

конкретність, агрегування, 
проектування зверху, 

конфіденційність 

інформаційна, 
комунікативна, 

контрольна, аналітична, 
стратегічна 

1) форми внутрішньої 
управлінської звітності мають 
бути уніфікованими для всіх 

центрів відповідальності; 
2)  інформація форм 

внутрішньої управлінської 
звітності повинна мати 

достатню оперативність; 
3) кожна звітна форма має 

містити тільки необхідну для 
певного керівника 

інформацію; 
4) показники внутрішньої 

управлінської звітності 
повинні забезпечити 

можливість аналізу та 
оперативного контролю 

логістичних витрат центрів 
відповідальності обох рівнів. 

1) інформаційне забезпечення 
внутрішнього контролю 

логістичних витрат центрів 
відповідальності другого 

рівня; 
2) забезпечення виконання 

бюджетів логістичних витрат 
за центрами відповідальності 
та їх контроль; дотримання 

періодичності подання 
звітних форм;  

3) оцінювання та аналіз 
діяльності центрів 

відповідальності другого 
рівня (центрів логістичних 

витрат); 
4) аналізування та 

оцінювання різних варіантів 
діяльності структурних 
підрозділів, що задіяні у 

логістичних процесах 
підприємства, для прийняття 

певних управлінських 
рішень; обґрунтування 

управлінських рішень щодо 
оптимізації логістичних 

витрат 
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ДЖЕРЕЛА 
ІНФОРМАЦІЇ 

ВНУТРІШНІ 
РЕГЛАМЕНТИ 

СУБ’ЄКТИ ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГ 
ПОКАЗНИКІВ 

1) довідники  
(система кодів, що 

використовується для 
кодування статей витрат, 
центрів відповідальності 

тощо);  
2) первинні документи з 
формування логістичних 

витрат; 
3) облікові реєстри;  

4) бюджети логістичних 
витрат центрів 

відповідальності першого і 
другого рівня 

Рекомендації з 
формування центрів 

відповідальності щодо 
логістичних витрат 

(додаток К) 
Методичні вказівки з 

обліку логістичних витрат 
виробничих підприємств 

(додаток М) 
Робочий план рахунків 

(додаток Л), 
Вказівки з бюджетування 

логістичних витрат 
(додаток С.1) 

Рекомендації з організації 
внутрішнього контролю 

логістичних витрат 
(додаток Т.2) 

Вказівки з формування 
управлінської звітності 

щодо логістичних витрат 
(додаток Ц.1) 

засновники, керівництво 
підприємства,  
бухгалтерія,  

керівник відділу 
логістики, 

керівники структурних 
підрозділів, що задіяні у 
логістичних процесах 

витрати фаз логістичної 
діяльності  

(центрів відповідальності 
першого рівня), 

логістичні витрати структурних 
підрозділів, що задіяні в 

процесі логістики (центри 
відповідальності другого рівня) 

1) групування проміжних 
результатів у робочих 

документах; 
2) аналітичне групування 

недоліків;  
3) узагальнення результатів 

контролю;  
4) розробка пропозицій щодо 

усунення недоліків;   
5) реалізація заходів за 
виявленими недоліками 

 
*Примітка.  Складено за результатами наукового дослідження автора 
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Управлінська звітність як узагальнюючий інструмент інформаційного 

забезпечення внутрішнього контролю логістичних витрат потребує 

формування єдиних форм звітності та їх змістового наповнення для кожного 

центру відповідальності індивідуально. Це пов’язано з особливостями 

діяльності структурних підрозділів, що задіяні в логістичних процесах 

підприємства, та потребами внутрішніх користувачів інформації. 

Як уже було зазначено, облік логістичних витрат за центрами 

відповідальності другого рівня на підприємствах з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів повинен вестися в системі бухгалтерського обліку з 

використанням типових первинних документів, запропонованого нами 

довідника витрат, робочого плану рахунків та відповідно методики обліку 

логістичних витрат, тобто ідентифікації їх з загальних витрат підприємства. 

Відповідно, запровадження системи внутрішнього контролю логістичних 

витрат можливе за умови, що на підприємстві чітко визначені сфери 

відповідальності й конкретизована відповідальність керівників центрів 

відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) за результати 

роботи.  

Контролювати діяльність центрів логістичних витрат дає змогу 

сформований бюджет, а порівняння даних про фактичні логістичні витрати із 

запланованими показниками повинно здійснюватися у звіті про виконання 

бюджету, який і є однією з форм внутрішньої управлінської звітності щодо 

логістичних витрат. Основними користувачами такої внутрішньої 

управлінської звітності за центрами відповідальності, як уже 

наголошувалося, є керівник відділу логістики, керівники структурних 

підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, та керівники вищого рівня 

підприємства.  

У науковій літературі побутує думка, що для кожного з видів 
виробництва доцільно використовувати окремі форми управлінської 
звітності: накопичувальні оперативні звіти для структурних підрозділів, 
центрів відповідальності, сегментів діяльності підприємства за короткі 
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проміжки часу (тиждень, місяць тощо); зведені звіти (поточні), що 
складаються на основі накопичувальних форм звітності й містять 
систематизовані дані за видами виробництва, об’єктами обліку, про 
діяльність підрозділів (показники сегмента) на певну дату (місяць, квартал); 
підсумкові звіти, що відображають результати діяльності структурних 
підрозділів, центрів відповідальності (сегментів) та підприємства загалом за 
певний період (квартал, рік) [131, c. 147].  

На основі вивчення практики діяльності досліджуваних підприємств та 

особливостей логістичних процесів, що на них відбуваються, нами 

визначений такий склад управлінської звітності щодо логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів (рис. 3.6): 

– управлінська звітність про виконання бюджетів логістичних витрат 

центрів відповідальності першого рівня, що містить: звіти за фазами 

логістичної діяльності: фази постачання, фази виробництва, фази збуту 

(додатки Х.1, Х.2, Х.3); 

– управлінська звітність про виконання бюджетів логістичних витрат 

центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат): відділу 

постачання, складів виробничих запасів, тарного цеху, відділу транспорту, 

дільниці технологічного транспорту, лабораторії повірки якості продукції, 

відділу збуту, складів готової продукції, відділу маркетингу, відділу 

логістики, відділу інформаційного забезпечення (додатки Ф.1-Ф.11).  

Інформаційною базою для складання управлінської звітності щодо 

логістичних витрат є нормативно-довідкова та фактична інформація 

аналітичного обліку з первинних документів та відповідних розрахунків, 

якими оформляються відповідні господарські операції (додатки Ж, З). При 

цьому кожний документ, що засвідчує фактичні логістичні витрати тієї чи 

іншої господарської операції відповідного структурного підрозділу, що 

задіяний у логістичних процесах (центру логістичних витрат), повинен 

містити необхідну інформацію для групування цих витрат за об’єктами 

обліку та внутрішнього контролю – центрами відповідальності другого рівня. 
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Тому показники, включені до управлінської звітності, за якими 

здійснюються внутрішній контроль і оцінювання рівня логістичних витрат 

центрів відповідальності, формуються на основі даних фінансового та 

управлінського обліку, а їх оперативність, достовірність і об’єктивність 

дозволить забезпечити своєчасність розроблення заходів щодо оптимізації 

логістичних витрат. 

Важливою складовою елементів внутрішньої управлінської звітності 

щодо логістичних витрат за центрами відповідальності у системі 

внутрішнього контролю підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів є її методика формування, що забезпечує потреби 

керівництва у прийнятті управлінських рішень.  

Рис. 3.6. Склад управлінської звітності з логістичних витрат підприємств з 
виробництва контрольно-вимірювальних приладів (запропоновано автором) 

 

Управлінська звітність за центрами  відповідальності першого рівня 
 

Управлінська звітність за центрами відповідальності другого рівня 
 

- Звіт про виконання бюджету логістичних витрат фази постачання; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних витрат фази виробництва; 

- Звіт про виконання бюджету логістичних витрат фази збуту 
 

- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат відділу постачання; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат складу виробничих запасів; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат тарного цеху; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат відділу транспорту; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат дільниці технологічного транспорту 

- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат лабораторії повірки якості продукції; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат відділу збуту; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат складу готової продукції; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат відділу маркетингу;  
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат відділу логістики; 
- Звіт про виконання бюджету логістичних 
витрат відділу інформаційного забезпечення 
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Вчені О. В. Карпенко, М. О. Любимов та К. Є. Нагірська методи 

підготовки і подання управлінських звітів узагальнили у такі групи: 

– методи накопичення інформації (класифікація витрат і доходів, 

планування і нормування витрат і доходів, методи калькулювання 

собівартості, план рахунків управлінського обліку); 

– методи обробки (підготовки) інформації (методи визначення функції 

витрат, CVP-аналіз, бюджетування, методи підготовки інформації для 

прийняття рішень щодо ціноутворення, інвестицій, запасів, асортименту 

продукції тощо); 

– методи складання і подання управлінської звітності (методи 

визначення інформаційних потреб користувача, методи визначення форми, 

змісту і термінів подання) [100, 164, 191]. 

Виходячи з особливостей логістичних процесів виробничих 

підприємств, необхідності ідентифікації логістичних витрат із загальних 

витрат підприємства та формування системи управління ними з метою 

оптимізації з урахуванням організаційної структури підприємства, 

визначених нами центрів відповідальності двох рівнів, вважаємо, що для 

підготовки і подання управлінських звітів необхідно застосовувати такі 

методичні підходи: 

– методи ідентифікації та накопичення інформації (класифікація 

логістичних витрат, Робочий план рахунків управлінського обліку 

логістичних витрат, групування логістичних витрат з використанням 

рахунків аналітичного обліку за структурними підрозділами, що задіяні у 

логістичних процесах); 

– методи підготовки інформації для прийняття рішень щодо оптимізації 

логістичних витрат (групування логістичних витрат за статтями витрат та 

елементами витрат, бюджетування логістичних витрат за центрами 

відповідальності двох рівнів, порівняння фактичних даних про логістичні 

витрати з бюджетними показниками та визначення відхилень); 
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– методи складання і подання управлінської звітності (визначення 

форми, змісту, термінів подання та формування документообігу). 

Такий підхід дозволить забезпечити якісні характеристики 

управлінської звітності. 

Не менш важливе значення у процесі формування управлінських звітів 

центрів відповідальності має періодичність її подання. Основним критерієм 

вибору періодів складання звітних форм є своєчасність надання потрібної 

інформації. Нами запропоновано складати бюджети центрів логістичних 

витрат (структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах) та за 

центрами відповідальності першого рівня (фазами логістичної діяльності) на 

кожен квартал з поділом за місяцями. Відповідно, звітність цих центрів 

відповідальності доцільно складати за місяцями й узагальнювати за 

кварталами року.  

Для того, щоб керівники відповідних рівнів одержували інформацію 

про фактичні логістичні витрати та відхилення від бюджетних показників, 

складають графік документообігу внутрішніх звітів, який дає можливість 

створити інформаційні потоки, визначити ділянки функціональної 

відповідальності кожного працівника та ефективно здійснювати внутрішній 

контроль за діяльністю підприємства [133].  

Тому при складанні графіка документообігу враховують специфіку 

галузі, організаційну структуру підприємства, інформаційні потреби 

управління та підпорядкованість відповідальних осіб. Нами визначено графік 

документообігу управлінської звітності щодо логістичних витрат 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів (додаток 

Ц.2). 

Таким чином, на основі проведених досліджень нами розроблено 

Вказівки з формування управлінської звітності щодо логістичних витрат 

(додаток Ц.1), у яких регламентовано організаційно-методичні засади 

формування управлінської звітності та які вміщують такі розділи: основні 

поняття, завдання, вимоги, функції та принципи; методика формування 



186 
 

 

управлінської звітності про логістичні витрати; організація процесу 

формування управлінської звітності та її склад. 

Управління процесом формування управлінської звітності на 

підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів повинно 

здійснюватися працівниками сектору управлінського обліку, керівником 

відділу логістики та керівниками центрів відповідальності. При організації 

процесу формування управлінської звітності та контролі логістичних витрат 

центрів відповідальності керуються Рекомендаціями з формування центрів 

відповідальності щодо логістичних витрат, Вказівками з бюджетування 

логістичних витрат, Рекомендаціями з організації внутрішнього контролю 

логістичних витрат та Вказівками з формування управлінської звітності щодо 

логістичних витрат (додатки К, С.1, Т.2, Ц.1). 

Процес формування управлінської звітності та контролю логістичних 

витрат за центрами відповідальності пропонуємо здійснювати в 

послідовності, поданій у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 
Етап формування управлінської звітності та контролю логістичних 

витрат за центрами відповідальності підприємств з виробництва 
контрольно-вимірювальних приладів* 

 
Етап Зміст етапу Підрозділ Виконавці 

1 2 3 4 
1 Передавання бюджетів ЦВ2 керівнику 

відділу логістики для формування 
бюджетів фаз логістичної діяльності 
(ЦВ1) 

Відділ управлінського 
обліку 

Бухгалтер-аналітик 

2 Передавання бюджетів ЦВ2 структурним 
підрозділам, що задіяні у логістичних 
процесах (центрам відповідальності 
другого рівня), керівництво яких 
відповідає за досягнення показників, 
затверджених у цих бюджетах 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики 

3 Формування звітів про виконання 
бюджетів структурних підрозділів, що 
задіяні у логістичних процесах (ЦВ2) 

Центри 
відповідальності 
другого рівня 

Керівники центрів 
відповідальності 
другого рівня  

4 Подання звітів про виконання бюджетів 
структурних підрозділів, що задіяні у 
логістичних процесах (ЦВ2), керівнику 
відділу логістики 

Центри 
відповідальності 
другого рівня 

Керівники центрів 
відповідальності 
другого рівня  

5 Формування внутрішньої управлінської 
звітності за фазами логістичної 
діяльності (ЦВ1) 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики 
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Продовження табл. 3.5 
1 2 3 4 
6 Аналіз відхилень фактичних даних 

виконання бюджетів ЦВ2 від 
запланованих показників (у випадку їх 
наявності), визначення причин чи 
винуватців відхилень  

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики, керівники 
центрів 
відповідальності 
другого рівня 

7 Узагальнення інформації для 
розроблення заходів із усунення 
недоліків роботи ЦВ2 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики 

8 Розробка заходів для усунення недоліків 
роботи ЦВ2 та коригування бюджетів з 
метою узгодження бюджетних і 
фактичних показників 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики, керівники 
центрів 
відповідальності 
другого рівня 

9 Подання заходів із усунення недоліків 
роботи ЦВ2 у Бюджетний комітет для 
прийняття управлінських рішень 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики 

10 Ухвалення рішення про заходи з 
усунення відхилень від бюджетних 
показників та коригування бюджетів з 
метою узгодження бюджетних і 
фактичних показників, заохочення тих 
центрів відповідальності, котрі виконали 
заплановані показники 

Правління Члени Правління та 
керівник 
підприємства 

*Примітка. Запропоновано автором 
 

Умовні позначення: 
ЦВ1 – центр відповідальності першого рівня (фаза постачання, фаза виробництва, фаза збуту); 
ЦВ2 – центри відповідальності другого рівня (центри логістичних витрат) – відділ постачання, 

склади виробничих запасів, тарний цех, відділ транспорту, дільниця технологічного транспорту, 
лабораторія повірки якості продукції, відділ збуту, склади готової продукції, відділ маркетингу, відділ 
логістики, відділ інформаційного забезпечення. 

 

Виявлення причин відхилень фактичних показників логістичних витрат 

від бюджетних за центрами відповідальності другого рівня здійснюється на 

підставі управлінської звітності за системою кодів, наведених у Вказівках з 

формування управлінської звітності щодо логістичних витрат (додаток Ц.1). 

Таким чином, управлінська звітність щодо логістичних витрат має бути 

доволі гнучкою системою форм інформації; складатися за центрами 

відповідальності двох рівнів, подаватися управлінському персоналу різних 

рівнів; відображати умови, організаційно-технологічні особливості діяльності 

виробничого підприємства та потреби управлінського персоналу; бути 

джерелом інформації для бюджетування, внутрішнього контролю, аналізу, 

оцінювання рівня логістичних витрат і прийняття вчасних управлінських 

рішень щодо їх оптимізації. 
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3.3. Моніторинг та оцінювання логістичних витрат для прийняття 

управлінських рішень 

 

Однією з проблем конкурентноспроможності виробничих підприємств 

є низька ефективність управління матеріальними, фінансовими, 

інформаційними та іншими потоками, що функціонують як у внутрішньому, 

так і у зовнішньому середовищі підприємства. Ефективність управління 

потоковими процесами найбільше визначається рівнем логістичних витрат, 

що викликає необхідність їх обліку та внутрішнього контролю з метою 

оптимізації. 

Логістика володіє інтеграційним потенціалом, що здатний пов’язати 

три функціональні складові діяльності будь-якого підприємства (постачання, 

виробництво та збут) та покращити взаємодію між ними. Тому, приймаючи 

рішення в управлінні однією з фаз логістики, важливо не порушити 

ритмічність роботи в інших та не вплинути на збільшення їх логістичних 

витрат [278].  

Виходячи з цього, логістичний менеджмент повинен забезпечити дієву 

систему внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів, що передбачає контроль 

витрат за центрами відповідальності – структурними підрозділами, що 

задіяні в процесах логістики, та фазами логістичної діяльності (пит. 2.1). 

Процес управління логістичними витратами повинен базуватися на 

певних правилах і до нього висуваються такі вимоги: ідентифікація 

логістичних витрат за фазами логістичної діяльності підприємства та 

структурними підрозділами, що задіяні в процесах логістики, повний облік 

фактичних логістичних витрат, достовірність інформаційної бази. 

Таким вимогам відповідає система управління логістичними витратами 

на засадах бюджетування за центрами відповідальності, що дозволяє 

оптимізувати логістичні витрати виробничого підприємства за умови 

розроблення та доведення прогнозних показників бюджетів до виконавців – 
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керівників центрів відповідальності другого рівня, використання процедур 

внутрішнього контролю за рівнем логістичних витрат кожного з них та фаз 

логістичної діяльності підприємства загалом. 

Тому особливої актуальності набуває організація внутрішнього 

контролю за виконанням бюджетів, аналізу виявлених відхилень та 

розроблення заходів щодо їх усунення. 

Водночас дослідженням цих проблем присвячено праці багатьох 

вчених, серед яких Р. М. Воронко, С. Ф. Голов, С. І. Головацька,                    

Т. В. Ковтун, М. Д. Корінько, Р. О. Костирко, С. А. Кошкаров, Я. Д. Крупка, 

П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, О. Г. Мельник, Л. О. Меренкова, В. А. Панков,    

Г. О. Партин, С. М. Петренко, К. І. Редченко, В. С. Рудницький,                  

Вал. В. Сопко та інші. Проте питанням, що пов’язані з дослідженням 

організаційно-методичних засад внутрішнього контролю за виконанням 

бюджетів логістичних витрат, аналізу відхилень та ухвалення управлінських 

рішень щодо їх оптимізації, у науковій літературі присвячено обмаль уваги. 

Для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

властиві певні технологічні й організаційні особливості та ринкові умови 

функціонування, що впливають на організацію їх логістичної діяльності, а як 

наслідок, на організацію бюджетування логістичних витрат, їх внутрішній 

контроль за центрами відповідальності та прийняття управлінських рішень.  

Загалом впровадження системи бюджетування обумовлюється 

необхідністю знаходження внутрішніх резервів зниження витрат, 

обґрунтування оптимального рівня витрачання ресурсів, оптимізації 

облікової політики та вирішення інших завдань, пов’язаних із 

удосконаленням системи управління підприємством [175, 178]. 

На нашу думку, процес управління логістичними витратами центрів 

відповідальності повинен складатися з трьох послідовних стадій: 

прогнозування показників (бюджетування логістичних витрат); моніторинг 

досягнення прогнозних показників; аналіз відхилень фактичних даних від 

бюджетних показників та оцінювання досягнутих показників.  
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Побудова ефективної системи управління логістичними витратами 

центрів відповідальності як першого, так і другого рівня потребує системного 

підходу. При цьому повинні виконуватися такі функції управління як 

планування, організація, облік, моніторинг, аналіз, мотивація та корегування 

діяльності структурних підрозділів, що задіяні у процесах логістики. Для 

прийняття ефективних управлінських рішень центри відповідальності обох 

рівнів дозволяють локалізувати логістичні витрати як за статтями, так і за 

елементами витрат. При цьому облік та аналіз логістичних витрат з метою 

моніторингу показників структурних підрозділів – центрів логістичних 

витрат повинні забезпечувати ідентифікацію, накопичення та аналіз 

відхилень від бюджетних показників кожного структурного підрозділу. 

Відповідно, управління логістичними витратами за відхиленнями забезпечує 

контроль шляхом порівняння фактичних і прогнозних (бюджетних) 

результатів, виявлення відхилень та розробку заходів щодо їх усунення.  

Моніторинг виконання бюджетних показників щодо логістичних 

витрат може успішно функціонувати, якщо будуть реалізовані такі принципи: 

– принцип постійності спостереження, що передбачає збір і обробку 

фактичних даних про логістичні витрати протягом тривалого часу;  

– принцип класифікації логістичних витрат, що передбачає групування 

витрат за фазами логістичної діяльності, структурними підрозділами, що 

задіяні у логістичних процесах, за статтями й елементами витрат тощо; 

– принцип звітності, що передбачає формування певних форм 

внутрішньої звітності про виконання бюджетів логістичних витрат. 

На нашу думку, моніторинг як процес повинен включати в себе такі 

елементи:  

– перелік показників оцінювання роботи структурних підрозділів, що 

задіяні у логістичних процесах; 

– звітність про виконання бюджетів логістичних витрат центрів 

відповідальності першого і другого рівня; 
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– методи збирання, обробки та джерела інформації про логістичні 

витрати; 

– періодичність спостережень (за місяць, за квартал, за рік, за низку 

років); 

– методику аналізу відхилень фактичних показників логістичних 

витрат від планових. 

За дотримання визначених принципів та наявності вказаних елементів 

моніторинг виконання бюджетів логістичних витрат на підприємствах з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів дозволить ухвалювати 

обумовлені й функціонально спрямовані рішення щодо вибору 

постачальників виробничих запасів та перевізників з урахуванням вартості 

доставки запасів власним транспортом; організації складського господарства 

та навантажувально-розвантажувальних робіт; обґрунтування величини 

запасів; визначення обсягу закупівлі виробничих запасів, обсягу виробництва 

та обсягів готової продукції для реалізації; оптимізації використання 

технологічного часу виробництва та внутрішньовиробничих транспортно-

складських та пакувальних процесів і зменшення витрат на них; зменшення 

до оптимальних обсягів незавершеного виробництва; уникнення виробничого 

браку з метою зменшення часу на виготовлення готової продукції та витрат 

на виправлення браку; мінімізації витрат на складування, пакування та 

внутрішнє і зовнішнє транспортування готової продукції. Наслідком 

управлінських рішень має бути узгоджена діяльність структурних 

підрозділів, що пов’язані з матеріальним забезпеченням, плануванням 

виробництва, збутом продукції та управлінням ними. 

Моніторинг виконання бюджетів логістичних витрат повинен 

здійснюватися в першу чергу у структурних підрозділах, що задіяні в 

логістичних процесах (центрах відповідальності другого рівня). Саме на 

цьому рівні можна виявити “проблемні точки”, підготувати рекомендації 

щодо їх усунення та оптимізації логістичних витрат.  

Очевидно, моніторинг виконання бюджетів логістичних витрат має 
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здійснюватися у певній послідовності. Нами розроблено та запропоновано 

поетапність проведення моніторингу, що подано у додатку Т.2, п. 9 

Рекомендацій з організації внутрішнього контролю логістичних витрат та 

передбачає: 

– ідентифікацію та узагальнення інформації про фактичні логістичні 

витрати центрів відповідальності другого рівня та першого рівня; 

– аналіз відхилень фактичних показників від бюджетів логістичних 

витрат центрів відповідальності обох рівнів, орієнтований на коригування 

наступних планових показників; 

– факторний аналіз впливу встановлених відхилень на результати 

роботи центрів відповідальності другого рівня (структурних підрозділів, що 

задіяні у логістичних процесах); 

– узагальнення результатів моніторингу та їх оцінювання; 

– формування висновків та рекомендацій щодо прийняття 

управлінських рішень: 

– прийняття управлінських рішень та подальший контроль виконання 

скоригованих бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності обох 

рівнів. 

Таким чином, основним завданням моніторингу виконання бюджетів 

логістичних витрат центрами відповідальності другого рівня має бути 

виокремлення тих відхилень фактичних показників від бюджету, які 

вимагають оперативного реагування керівництва та прийняття певних 

управлінських рішень.  

Однією з найбільш значимих функцій моніторингу логістичних витрат 

підприємства є перш за все функція аналізу відхилень фактичних показників 

від планових, у процесі якого виявляються відхилення та досліджуються 

причини їх виникнення. Виявлені відхилення між бюджетними показниками 

та фактичними даними про логістичні витрати є базою для оцінювання 

діяльності кожного центру відповідальності другого рівня за підсумками 

бюджетного періоду й розроблення відповідних заходів щодо їх усунення.  
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Тому виникає потреба групування цих відхилень для потреб 

моніторингу, яке нами зроблено на підставі узагальнення наукових джерел та 

подано на рис. 3.7. 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз відхилень фактичних логістичних витрат від бюджетних 

показників може мати різний ступінь деталізації. Він необхідний як для 

оцінювання результатів діяльності центрів відповідальності другого рівня 

(структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах), так і для 

оцінювання витрат за фазами логістичної діяльності виробничого 

підприємства, що дозволить розробляти відповідні заходи та приймати 

управлінські рішення, спрямовані на удосконалення роботи підприємства та 

Рис. 3.7. Загальна класифікація відхилень фактичних показників 
логістичних витрат від показників бюджетів центрів відповідальності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів  
(розроблено автором на підставі джерел [49, 54, 60, 112, 227] 
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оптимізацію витрат.  

При цьому аналіз відхилень передбачає врахування: існуючої 

технології та організації виробництва, динаміки цін на запаси, організації 

складського господарства, ефективності використання власного транспорту 

чи залучення перевізників тощо, а фактичні логістичні витрати виникають 

при здійсненні процесів логістики. Відповідно, облік та аналіз відхилень 

забезпечить як керівників центрів відповідальності другого рівня, так і 

керівника відділу логістики своєчасною інформацією про обсяги, причини та 

винуватців непередбачених логістичних витрат. 

За результатами дослідження нами розроблено систему кодування 

відхилень фактичних показників логістичних витрат від показників бюджетів 

за центрами відповідальності другого рівня підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Система кодів відхилень фактичних показників логістичних витрат 
від показників бюджетів за центрами відповідальності другого рівня 
підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 

 
Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 01 – хх Код центру відповідальності другого рівня 
2 рівень ххххххххх Код логістичних витрат відповідно до довідника витрат 
3 рівень 1 Позитивне відхилення 

2 Негативне відхилення 
4 рівень 1 Суттєве 

2 Несуттєве  
 
 
 
 
 

5 рівень 

0 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
1 В результаті поломок транспортних засобів та 

технологічного транспорту 
2 У результаті економії ресурсів 
3 У результаті перевикористання ресурсів 
4 У результаті зміни постачальників 
5 У результаті зміни перевізників 
6 У результаті зміни цін на ресурси 
7 У результаті зміни цін на послуги 
8 У результаті зміни покупців 
9 У результаті підвищення соціальних стандартів 

*Примітка. Розроблено автором за результатами наукових досліджень [1, 13, 15, 18, 19, 56]. 
 

При аналізі відхилень фактичних логістичних витрат від бюджетних 
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показників спочатку необхідно порівнювати фактичні дані з показниками 

статичного бюджету. За даними таких порівнянь можна одержати 

інформацію про причини відхилень: внаслідок того, що господарська 

операція не відбулась, у результаті поломок транспортних засобів чи 

технологічного транспорту, економії чи перевитрачання ресурсів, зміни 

постачальників, покупців, перевізників, зміни цін на ресурси чи послуги 

тощо. Завдання керівника центру відповідальності (центру логістичних 

витрат) – виявити і деталізувати характер відхилень, їх причини та/або 

винуватців. Це дозволить усунути їх у майбутньому.  

Отже, проведення аналізу виявлених відхилень є необхідним для 

подальшого бюджетування логістичних витрат, їх обліку та розроблення 

методичних підходів до усунення негативних відхилень та врахування усіх 

факторів, що впливають на логістичні процеси та зміну рівня логістичних 

витрат.  

Однак аналіз відхилень фактичних даних від планових показників 

логістичних витрат потребує їх обліку за логістичними процесами кожного 

центру відповідальності другого рівня від моменту виявлення відхилень і 

реєстрації у первинних документах до включення їх до розроблених нами та 

запропонованих до впровадження Контрольно-аналітичних відомостей 

виконання бюджетів центрами відповідальності другого рівня (додатки Ш.1-

Ш.11) з подальшим узагальненням у Контрольно-аналітичних відомостях 

виконання бюджетів центрами відповідальності першого рівня (фаз 

логістичної діяльності виробничого підприємства) (додатки Ш.12-Ш.14). 

Таким чином, для управління логістичними витратами за центрами 

відповідальності з урахуванням відхилень потрібно регламентувати: 

методику розрахунку рівня логістичних витрат за фазами логістичної 

діяльності, логістичними процесами та структурних підрозділів, що задіяні у 

логістичних процесах; методику обліку фактичних логістичних витрат за 

центрами відповідальності другого рівня, методику моніторингу виконання 

бюджетів цих центрів логістичних витрат; методику виявлення відхилень та 
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класифікатор видів, причин і винуватців відхилень фактичних даних від 

запланованих показників; перелік носіїв інформації про відхилення від норм, 

формулювання і розгляд пропозицій керівників структурних підрозділів та 

керівника відділу логістики для запобігання негативним відхиленням. 

Варто зазначити, що при управлінні логістичними витратами за 

центрами відповідальності з урахуванням відхилень від запланованих 

показників варто проводити оцінювання ступеня виконання бюджетів. 

Необхідно відстежувати дію факторів, що впливають на обсяг логістичних 

витрат, та постійно коригувати бюджети центрів відповідальності другого 

рівня залежно від їх впливу. Поточне коригування бюджету повинно бути 

описане відповідним регламентом, який визначає порядок оформлення та 

перелік документів, на підставі яких здійснюються коригування бюджетів 

логістичних витрат, дії посадових осіб та перелік посад, які мають право на 

коригування, а також порядок, формат і спосіб передачі інформації про 

коригування бюджетів та її користувачів. 

У сучасних умовах функціонування виробничих підприємств є потреба 

в розробленні методичних підходів до оцінювання результатів виконання 

бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності, які визначають 

важелі управління їх діяльністю. Огляд економічної літератури свідчить, що 

дотепер не сформовано єдиного підходу до оцінювання діяльності центрів 

відповідальності підприємства загалом та центрів логістичних витрат 

зокрема. Натомість саме поняття визначається вченими по-різному (табл. 

3.7). 

Доречним, на нашу думку, є трактування М. В. Корягіна, який зазначає, 
що “…завдяки вартісному вимірюванню в системі обліку з’являється 
можливість переведення результатів діяльності підприємства із фактів 
господарського життя у розрахункові фінансові показники, розробки їх 
планових і нормативних значень та можливість аналізу діяльності 
підприємства в цілому” [109, с. 77]. 
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Таблиця 3.7 

Трактування поняття “оцінювання” в науковій літературі* 

№ 
з/п 

Автор Зміст поняття 

1 М. І. Боднар Оцінювання передбачає процес визначення вартісної оцінки, а 
оцінка – це вже є вартісний показник.  

2 Ф. Ф. Бутинець Оцінка – це процес усвідомлення позитивної чи негативної 
значимості будь-яких господарських явищ, результатів праці, 
форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних подій, 
потреб, інтересів, цілей суб’єкта.  

3 М. В. Корягін,  
П. О. Куцик 

Оцінка як метод бухгалтерського обліку розгортається у різних 
прийомах оцінювання на базі основних видів оцінки. 

4 М. В. Кужельний, 
В. Г. Лінник 

Оцінка – це спосіб, завдяки якому виникає можливість порівняти 
витрати підприємства з результатами його діяльності.  

5 Л. Г. Ловінська Оцінка – ...це складова методу бухгалтерського обліку, за 
допомогою якої здійснюється вимірювання вартості об’єктів 
бухгалтерського обліку, створення якісних характеристик 
обліково-економічної інформації та інформаційне забезпечення 
аналізу фінансового стану підприємства і ефективності його 
менеджменту. 

6 Л. Г. Медвідь Оцінювання – це спосіб грошового вимірювання об’єктів 
бухгалтерського обліку, при якому натуральні й трудові 
вимірники переводять у грошовий.  

7 В. Ф. Палій Як елемент методу бухгалтерського обліку оцінка слугує для 
приведення усіх матеріальних і нематеріальних елементів до 
єдиної грошової оцінки. 

8 В. В Сопко Оцінювання – це спосіб вартісного визначення господарських 
фактів, явищ і процесів, за допомогою чого натуральні 
характеристики перетворюються на вартісні. 

9 О. С. Соколова Оцінка представляє собою спосіб переведення об’єктів 
бухгалтерського обліку з натурального вимірника в грошовий. 

10 Р. Л. Хомяк Оцінка – це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в 
єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх у цілому 
на підприємстві. 

*Примітка. Сформовано автором на основі джерел [27, 32, 35, 37, 111, 122, 159, 211, 246, 270] 
 

Стосовно оцінювання результатів діяльності центрів відповідальності 

другого рівня – структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, 

то, на нашу думку, це процес, який передбачає порівняння фактичних даних 

про логістичні витрати з бюджетними показниками. Основні показники 

оцінювання логістичної діяльності центрів відповідальності за об’єктами 

контролю підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

наведено у додатку Щ, табл. Щ.1. 

Варто зазначити: особливістю центрів відповідальності другого рівня 
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(центрів логістичних витрат) та першого рівня (фаз логістичної діяльності) є 

те, що складно визначити безпосередню залежність між витраченими 

ресурсами та результатами їх діяльності, що не відображається певним 

фінансовим показником (доходом, обсягом виготовленої чи реалізованої 

продукції тощо). Тому необхідно, щоб фактичні логістичні витрати за 

кожною статтею витрат центрів відповідальності другого рівня відповідали 

бюджетним показникам, для центрів відповідальності першого рівня – за 

кожним елементом витрат. Водночас, якщо фактичні показники логістичних 

витрат є меншими за бюджетні, то не завжди це оцінюється як позитивне 

відхилення, оскільки може свідчити про проблеми в роботі того чи іншого 

структурного підрозділу, що задіяний в логістичних процесах. У такому 

випадку постає проблема визначення ефективності витрачання ними 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. На нашу думку, не варто 

вимагати від керівників центрів логістичних витрат (відділу постачання, 

складів виробничих запасів, лабораторії повірки якості продукції, тарного 

цеху, дільниці технологічного транспорту, відділу транспорту, відділу збуту, 

складів готової продукції, відділу маркетингу, відділу логістики та відділу 

інформаційного забезпечення) дотримання бюджетних показників за всяку 

ціну. Вони повинні продумано підходити до витрачання ресурсів з 

урахуванням поставлених завдань та з метою оптимізації логістичних витрат 

за умови ефективно організованої системи логістики підприємства з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів.  

Для цього необхідно застосовувати методи оцінювання діяльності 

центрів відповідальності, за допомогою яких можна здійснювати контроль 

доцільності логістичних витрат, а також їх ефективності.  

В економічній літературі пропонується багато сучасних методів 

управління виробничими витратами – концепція АВС-кастингу (англ. – 

Activitiy–BasedCosting), концепція процесно-орієнтованого управління, 

концепція “кіллінг-костинг” (англ. – Killing Costing), концепція управління 

функціями витрат, LСС-аналіз (розрахунок витрат за етапами життєвого 
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циклу продукції) (англ. – Life Cycle Costing), система збалансованих 

показників, концепція витратоутворювальних факторів, концепція 

стратегічного позиціювання, концепція ланцюжка цінностей (Метод VCC) 

(англ. – Value Chain Costing), концепція доданої вартості, концепція 

альтернативних витрат (витрати втрачених можливостей) та інші [19, 50, 62, 

80, 87, 88, 106, 117, 127, 129, 135, 171, 179, 195, 209, 214, 277, 283, 287, 288, 

289, 290]. Проте мало є наукових досліджень стосовно управління 

логістичними витратами на основі даних управлінського обліку та 

бюджетного планування. На нашу думку, заслуговує на увагу концепція 

процесно-орієнтованого управління (ABC management systems) або 

управління за видами діяльності (activity based management  ABM), що 

передбачає виділення бізнес-процесів підприємства як основного об’єкта на 

всіх рівнях управління та дослідження його складових (підрозділів, процесів, 

стадій, операцій, робіт). 

Такий підхід до управління та побудови обліково-інформаційної 

системи дозволяє формувати більш об’єктивну інформацію за кожною 

структурною одиницею підприємства, виробничим процесом, стадією. Він 

передбачає тісну взаємодію учасників усіх рівнів управління (стратегічного, 

тактичного та оперативного). При цьому управлінський облік є базовою 

інформаційною системою. 

Щоб запровадити систему управління логістичними витратами за 

видами діяльності (ABM), необхідно визначити основні види логістичної 

діяльності та процеси, які споживають ресурси; ідентифікувати, організувати 

облік та планування витрат за цими видами діяльності та процесами; 

проаналізувати основні складові витрат (фактори), що впливають на 

ефективність фаз логістичної діяльності. 

На нашу думку, бізнес-процесами можуть розглядатися фази 

логістичної діяльності виробничого підприємства, а логістичні процеси – як 

складові витрат цих фаз, що викладено нами у підрозділі 1.3. Щодо 

ідентифікації логістичних витрат за фазами логістичної діяльності, 
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організації обліку та бюджетування, то нами запропонована відповідна 

методика, викладена у другому розділі роботи. Для проведення аналізу 

основних складових витрат фаз логістичної діяльності можна використати 

запропоновані нами Звіти про виконання бюджетів логістичних витрат для 

кожної фази (додатки Х.1-Х.3), у яких інформація згрупована за елементами 

витрат на основі Звітів про виконання бюджетів логістичних витрат, 

структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах (додатки Ф.1-

Ф.11). Так, витрати фази збуту формуються з витрат відділу збуту, складів 

готової продукції, відділу маркетингу та частини витрат відділів транспорту, 

логістики та інформаційного забезпечення. Проте можна сформувати на 

основі Звітів про виконання бюджетів логістичних витрат, структурних 

підрозділів, що задіяні у фазі збуту, Звіт про виконання бюджету логістичних 

витрат фази збуту за логістичними процесами підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів, наведений нами у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
             (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджету логістичних витрат фази збуту  

за логістичними процесами (ABC-аналіз)* 

за  січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _________________ 
                        (посада, прізвище та ініціали)                                                  грн 
№ 
з/п 

 
Витрати логістичних процесів 

Показники 
планові фактичні відхилення 

1 Відрядження для укладення договорів з 
покупцями 4203,85 4421,90 218,05 

2 Обслуговування покупців 127792,07 144557,29 16765,22 
3 Обробка замовлень покупців 51746,51 58258,44 6511, 93 
4 Пакування готової продукції 116296,85 122505,34 6208,49 
5 Зберігання запасів готової продукції 164211,13 176483,64 12272,51 
6 Відвантаження та доставка готової 

продукції клієнтам власним транспортом 79757,11 95152,51 15395,40 
7 Послуги перевізників 59315,30 65450,90 6135,60 
8 Маркетингова підтримка 86893,39 93684,88 6791,49 
9 Організація логістичних операцій збуту 20198,13 22395,07 2196,94 

 Разом витрат  710414,34 782909, 97 72495,63 
 
03.02.2017 р.         Склав ________підпис_____________Перевірив ________підпис ____ _________ 
       дата                                                (підпис)                (ПІБ )                                           (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Основною метою управління логістичними витратами за видами 

діяльності є гарантування задоволення потреб покупців готової продукції за 

умови оптимізації витрат. Запропонований нами ABC-аналіз логістичних 

витрат на підставі звітів про виконання бюджетів логістичних витрат фаз 

логістичної діяльності виробничого підприємства за логістичними процесами 

дозволить менеджерам отримувати інформацію про те, чому мають місце ті 

чи інші витрати та яким є вихід для кожної фази діяльності у розрізі 

логістичних процесів. 

Такий аналіз дозволяє виокремити логістичні витрати на виконання фаз 

логістики та логістичних процесів, що забезпечують основну діяльність 

виробничого підприємства, і може стати підставою для розробляння 

керівником відділу логістики та керівниками структурних підрозділів, що 

задіяні в логістичних процесах, заходів з оптимізації цих процесів та витрат 

на їх здійснення. Крім того, ідентифікація логістичних витрат за фазами та 

процесами логістичної діяльності може підштовхнути керівництво до певних 

дій, необхідних для того, щоб виробниче підприємство стало більш 

конкурентоспроможним. Наприклад, у результаті ABC-аналізу керівник 

відділу збуту визначив, що витрати на обробку замовлення одного покупця 

складають 100 грн., а якщо додати витрати на обслуговування замовлення 

конкретного покупця, пакування готової продукції, відвантаження та 

доставку готової продукції цьому клієнту, частку витрат на маркетингову 

підтримку, перевірку якості готової продукції, організацію логістичних 

операцій збуту тощо, то приходить до висновку, що невелике замовлення не 

є прибутковим, виходячи з логістичних витрат на його виконання. Тому 

виникає пропозиція відмовлятися від великої кількості дрібних замовлень і 

концентрувати свої зусилля на пошуку покупців, які формують великі за 

обсягами замовлення, що дозволить, з одного боку, збільшити доходи від 

одного покупця, а з іншого, - зменшити логістичні витрати на збут загалом та 

на кожне замовлення зокрема. Загалом це призведе до оптимізації 

логістичних витрат як таких. 
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Отже, ABC-аналіз витрат кожної з фаз логістичної діяльності 

виробничого підприємства дозволить зрозуміти, як вони можуть бути 

оптимізовані, а самі логістичні процеси виконуватимуться більш ефективно. 

Щоб виділити потенційні можливості для зниження логістичних витрат, 

корисним буде класифікувати логістичні процеси на ті, які додають цінність 

готовій продукції чи не додають.  

У науковій літературі діяльністю, яка додає цінність (value-added 

activity), називають діяльність, усунення якої призведе до зниження 

корисності (цінності) продукту для клієнта в довгостроковій перспективі. 

Наприклад, повірка готової продукції буде видом діяльності (у нашому 

випадку – логістичним процесом), що додає цінність на підприємствах з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів. І навпаки, діяльність, яка 

не додає цінності (nonvalue-added activity),  це діяльність, яка надає 

можливість зниження витрат без зниження потенційних вигід продукту з 

точки зору клієнта [264]. Прикладами таких логістичних процесів є роботи зі 

зберігання і переміщення виробничих запасів та готової продукції; 

налагодження обладнання; роботи з внутрішньовиробничого переміщення 

деталей, матеріалів, напівфабрикатів тощо. З точки зору покупців витрати на 

ці логістичні процеси можуть бути скорочені без зниження цінності готової 

продукції. Відповідно, це види діяльності (логістичні процеси), які не 

додають цінності, за які покупці не хочуть платити. Ідентифікація цих видів 

діяльності має звернути увагу керівників структурних підрозділів, керівника 

відділу логістики та загалом вищого керівництва підприємства на кошти, які 

витрачаються на підприємстві неефективно. В результаті цього можна 

визначити логістичні процеси, для яких є можливості зменшення витрат 

шляхом їх усунення чи виконання більш ефективно. Відповідно, можуть бути 

прийняті рішення щодо зниження рівня виробничих запасів; скорочення 

кількості переміщень матеріалів, запасних частин чи напівфабрикатів; 

удосконалення потоків переміщення готової продукції; удосконалення схем 

доставки готової продукції покупцям (вибір між розвезенням власним 
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транспортом чи перевізниками) тощо. Отже, прийняття управлінських 

рішень, спрямованих 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. 

Сьогодні великого значення набуває застосування локальних та 

глобальних інформаційних мереж та “хмарних” технологій для потреб 

управління будь-яким бізнесом. Як свідчить огляд наукової літератури, 

розвиток інформаційних технологій стає основним стратегічним ресурсом у 

системі управління [73]. Водночас для прийняття управлінських рішень 

необхідна своєчасна, оперативна і достовірна інформація, яка може бути 

сформована підсистемами фінансового та управлінського обліку на базі 

застосування автоматизованих інформаційних систем. Також важливим 

елементом організації моніторингу та оцінювання логістичних витрат у 

підсистемі внутрішнього контролю підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів є формування обліково-інформаційного 

забезпечення за допомогою автоматизованих інформаційних систем. 

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) можуть бути 

визначальним чинником обґрунтованості прийняття рішень щодо 

логістичних витрат і ефективності управління підприємством загалом та його 

логістичною діяльністю зокрема. 

Тому АІС в частині управління логістичними витратами підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів повинні бути зосереджені 

на виконанні таких завдань, як: підтримка процедур фінансового та 

управлінського обліку логістичних витрат; підтримка процедур 

бюджетування логістичних витрат за центрами відповідальності першого і 

другого рівнів; формування управлінської звітності про логістичні витрати за 

центрами відповідальності та контрольно-аналітичних відомостей 

логістичних витрат за фазами логістичної діяльності та структурними 

підрозділами, що задіяні у логістичних процесах виробничого підприємства. 
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Вивчивши вітчизняний ринок АІС, ми дійшли висновку, що вони 

назагал пропонують програми з автоматизації управління логістичними 

процесами як такими, а саме: системи управління транспортом, складом, 

доставкою, виробничими процесами, територією, бізнес-процесами або 

логістикою загалом (додаток Ю, табл. Ю.1). Окремо використовується ціла 

низка пакетів прикладних програм для обліку виробничих витрат або витрат 

виробничих, торговельних, транспортних, будівельних підприємств тощо 

(додаток Ю, табл. Ю.2). 

Однак розглянуті нами 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. 

Водночас функціональні можливості багатьох пакетів прикладних 

програм передбачають розширення функцій для розв’язання завдань із обліку 

витрат підприємства загалом та логістичних зокрема. Це може бути 

здійснено із застосуванням відповідних функціональних модулів, які 

дозволяють: 

 створювати у підсистемі нормативно-довідкової інформації 

довідники для обліку і контролю логістичних витрат (центрів 

відповідальності, видів бюджетів, звітів виконання бюджетів, контрольно-

аналітичних відомостей виконання бюджетів, суб’єктів внутрішнього 

контролю, відхилень та розрахунку відхилень); 

 забезпечити деталізацію інформації про господарські (логістичні) 

операції в розрізі статей логістичних витрат як на етапі внесення первинних 

даних, так і на етапі формування проміжних реєстрів обліку та звітності;  

 виконувати розподіл логістичних витрат між центрами 

відповідальності (окремими структурними підрозділами, що задіяні у 

логістичних процесах, та фазами логістичної діяльності виробничого 
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підприємства); 

 здійснювати бюджетне планування логістичних витрат й 

оперативний контроль виконання бюджетів як під час відображення 

господарських (логістичних) операцій, так і на етапі формування 

підсумкових аналітичних звітів. 

Підсистема управління логістичними процесами виробничого 

підприємства у функціональній структурі автоматизованої інформаційної 

системи може мати вигляд, відображений на рис. 3.8. 

Як бачимо з рис. 3.8, базовим елементом автоматизованої 

інформаційної системи є технологічна платформа, засобами якої 

здійснюється управління підсистемами автоматизованої інформаційної 

системи, зокрема управління базами даних, взаємодією між модулями та 

обмін даними з іншими програмами. Щодо підсистеми управління 

логістичними процесами, то вона, на нашу думку, має містити модулі 

управління закупівлями, виробництвом, збутом, запасами (складським 

господарством), основними засобами, в тому числі транспортними засобами 

та технологічним транспортом; персоналом. Відповідно, управління 

логістичними витратами передбачає їх облік, бюджетування та внутрішній 

контроль. 

Компанії-виробники програмного забезпечення пропонують на ринку 

стандартну конфігурацію автоматизованих інформаційних систем, яка 

включає технологічну платформу і набір типових модулів. За потреби 

покупця виробники можуть пропонувати додаткові модулі, які відповідають 

вимогам часу. До таких модулів, на нашу думку, слід віднести групу модулів 

з управління логістичними процесами та управління логістичними витратами 

виробничого підприємства.  

При цьому постає низка проблем, вирішення яких вимагає методичної 

узгодженості модулів управління логістичними витратами з типовими 

модулями автоматизованої інформаційної системи.  
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Рис. 3.8. Елементи підсистеми управління логістичними витратами виробничого підприємства  
у функціональній структурі АІС (запропоновано автором) 
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На нашу думку, вирішення методичних питань узгодженості цих 

модулів слід розглядати на рівні нормативно-довідкової інформації, що 

використовується для автоматизації фінансового й управлінського обліку 

логістичних витрат та управлінської звітності. 

Для узгодження нормативно-довідкової інформації, що передбачена у 

більшості АІС, необхідно з’ясувати, які саме довідники модулів обліку, 

бюджетування та внутрішнього контролю логістичних витрат повинні бути 

узгоджені з довідниками інших модулів. 

У додатку Я, табл. Я.1 наведено Матрицю узгодженості нормативно-

довідкової інформації модулів обліку, бюджетування та внутрішнього 

контролю логістичних витрат та інших модулів автоматизованої 

інформаційної системи управління підприємством. 

У цій таблиці, на основі проведеного нами аналізу довідників існуючих 

автоматизованих інформаційних систем, акумульовано дані про можливість 

узгодження довідників модулів обліку, бюджетування та внутрішнього 

контролю логістичних витрат та інших модулів інформаційної системи. Таке 

узгодження необхідне як при внесенні первинних даних, так і при 

формуванні різноманітних звітів. Наприклад, при відображенні 

господарських операцій з понесення логістичних витрат необхідно 

звертатися до довідника статей витрат та довідника центрів відповідальності 

логістичних витрат. Це дозволяє відобразити одночасно дані про витрати як 

за статтями витрат, так і за центрами відповідальності.  

На підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

виникає потреба в ідентифікації логістичних витрат структурних підрозділів, 

що задіяні у логістичних процесах (центрів логістичних витрат). Така 

потреба зумовлена необхідністю отримати інформацію про фактичні 

логістичні витрати структурних підрозділів та порівняти їх із бюджетними 

показниками для внутрішнього контролю, оцінювання рівня логістичних 

витрат й визначення відхилень від запланованих показників. Причому це 

стосується як відображення в фактичних даних щодо здійснення логістичних 
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операцій, так і відображення запланованих показників при формуванні 

бюджетів центрів відповідальності обох рівнів. Через те, що типові АІС 

передбачають можливість ведення бухгалтерського обліку витрат центрів 

фінансової відповідальності, то при узгодженні довідника центрів 

відповідальності логістичних витрат та довідника центрів фінансової 

відповідальності виникає можливість обліку логістичних витрат. 

Не менш важливим для ведення аналітичного обліку логістичних 

витрат і здійснення контролю за дотриманням показників бюджетів центрів 

відповідальності є використання довідників підрозділів підприємства та 

центрів фінансової відповідальності. Наочно узгодження полів довідника 

центрів відповідальності логістичних витрат й довідників підрозділів 

підприємства та центрів фінансової відповідальності відображено в табл. Я.2 

додатку Я. 

Своєю чергою, довідники бюджетів логістичних витрат, звітів 

виконання бюджетів і контрольно-аналітичних відомостей виконання 

бюджетів повинні узгоджуватися з довідниками центрів фінансової 

відповідальності, структурних підрозділів, працівників, статей витрат, 

найменувань матеріальних ресурсів та довідником центрів відповідальності 

логістичних витрат. 

Через те, що кожному суб’єкту внутрішнього контролю логістичних 

витрат (керівникам структурних підрозділів, керівнику відділу логістики, 

бухгалтеру-аналітику, головному бухгалтеру тощо) мають бути делеговані 

повноваження для прийняття рішень та виконання певних робіт, то це 

вимагає наявності в підсистемі управління правами та доступом в АІС 

механізмів урахування повноважень даних осіб.  

Для вирішення окреслених завдань мають бути узгоджені між собою 

довідники суб’єктів внутрішнього контролю, бюджетів логістичних витрат, 

звітів виконання бюджетів, контрольно-аналітичних відомостей виконання 

бюджетів, центрів фінансової відповідальності, структурних підрозділів, 

працівників, статей логістичних витрат, найменувань матеріальних ресурсів і 
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центрів відповідальності логістичних витрат. Для формування звітів про 

виконання бюджетів логістичних витрат кожного центру відповідальності 

другого рівня необхідна інформація про господарські (логістичні) операції, 

які відображаються у бухгалтерському обліку.  

При цьому необхідно використовувати принцип одноразового внесення 

первинних даних про господарські операції, в тому числі логістичні, для 

використання їх у фінансовому й управлінському обліку та внутрішньому 

контролі логістичних витрат. З огляду на це нами пропонується 

встановлювати зв’язок між господарськими операціями підприємства й 

операціями формування логістичних витрат для кожного центру 

відповідальності другого рівня. Для цього необхідно ідентифікувати 

логістичні витрати центру відповідальності другого рівня за їх статтями з 

використанням довідників центрів відповідальності логістичних витрат, 

структурних підрозділів, господарських (у тому числі логістичних) операцій, 

працівників, матеріальних ресурсів, основних засобів, статей логістичних 

витрат та одиниць виміру. Послідовність встановлення зв’язку між 

операціями формування звіту про виконання бюджету логістичних витрат 

центру відповідальності другого рівня та господарськими (логістичними) 

операціями виробничих підприємств подано в табл. Я.3. додатку Я. 

Для формування звіту про виконання бюджету логістичних витрат 

центру відповідальності другого рівня нами пропонується також розробити 

регламентуючий документ, поданий у додатку Я, табл. Я.4. Це дозволить 

забезпечити оперативний доступ до нормативно-довідкової інформації під 

час внесення первинних даних про господарську операцію та встановлення 

взаємозв’язку між нею та операцією формування логістичних витрат щодо 

виконання бюджету. Розроблена нами послідовність внесення даних для 

формування Контрольно-аналітичної відомості виконання бюджету 

логістичних витрат центру відповідальності другого рівня в АІС 

регламентована відповідним документом, поданим у додатку Я, табл. Я.5 . 

Таким чином, формування якісної нормативно-довідкової інформації 
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щодо управління логістичними витратами підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів дозволить ефективно використовувати 

автоматизовані інформаційні системи та забезпечувати прийняття 

оперативних управлінських рішень. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведення наукових досліджень методичних і організаційних засад 

внутрішнього контролю логістичних витрат та вивчення практики діяльності 

досліджуваних підприємств дозволяє зробити такі висновки. 

1. Огляд наукового доробку вчених дозволив визначити внутрішній 

контроль логістичних витрат як систему 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 

забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень щодо оптимізації 

логістичних витрат.  

2. За результатами проведеного дослідження виявлено низку 

проблем теоретичного і практичного характеру щодо запровадження 

внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів. Для вирішення цих проблем 

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 та менеджерами різних рівнів управління; обґрунтовано та 

визначено послідовність запровадження внутрішнього контролю логістичних 

витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. Ці 

основні засади узагальнені у Рекомендаціях з організації внутрішнього 



211 

 

контролю логістичних витрат, впровадження яких дозволить створити 

ефективну систему контролю та створити інформаційну базу для прийняття 

управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат 

3. Одним з ефективних методичних інструментів внутрішнього 

контролю, який забезпечує прийняття управлінських рішень щодо 

оптимізації логістичних витрат, є управлінська звітність щодо логістичних 

витрат, яка формується у підсистемах фінансового та управлінського обліку, 

передбачає відображення визначених показників у регламентованих формах 

звітності центрів відповідальності обох рівнів. 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 фаз логістики та 

структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах.  

4. Для ефективного використання управлінських звітів у практиці 

діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

необхідно застосовувати методи ідентифікації та накопичення інформації 

(класифікація логістичних витрат, робочий план рахунків управлінського 

обліку логістичних витрат, групування логістичних витрат з використанням 

рахунків аналітичного обліку за структурними підрозділами, що задіяні у 

логістичних процесах); методи підготовки інформації для прийняття рішень 

щодо оптимізації логістичних витрат (групування логістичних витрат за 

статтями витрат та елементами витрат, бюджетування логістичних витрат за 

центрами відповідальності двох рівнів, порівняння фактичних даних про 

логістичні витрати з бюджетними показниками та визначення відхилень): 

методи складання і подання управлінської звітності (визначення форми, 

змісту, термінів подання та формування документообігу), що дозволить 

забезпечити якісні характеристики управлінської звітності. 
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5. Моніторинг виконання бюджетних показників щодо логістичних 

витрат як комплекс контрольних процедур повинен включати в себе такі 

елементи, як перелік показників оцінювання роботи структурних підрозділів, 

що задіяні у логістичних процесах; звітність про виконання бюджетів 

логістичних витрат центрів відповідальності першого і другого рівня; методи 

збирання, обробки та джерела інформації про логістичні витрати; 

періодичність спостережень; методику аналізу відхилень фактичних 

показників логістичних витрат від планових. 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 моніторингу виконання бюджетів логістичних 

витрат центрів відповідальності підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів. 

6. 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. 

7. Вивчивши вітчизняний ринок АІС, дійшли висновку, що 

пропонуються програми з автоматизації управління логістичними процесами 

як такими. Окремо використовується ціла низка пакетів прикладних програм 

для обліку виробничих витрат або витрат виробничих, торговельних, 

транспортних, будівельних підприємств тощо. Однак розглянуті нами 
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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. Для вирішення методичних питань узгодженості цих модулів 

на рівні нормативно-довідкової інформації розроблено таблицю 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, 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 та забезпечувати вчасне та ефективне прийняття управлінських 

рішень щодо оптимізації логістичних витрат. 

Основні результати дослідження даного розділу відображені у 

наукових працях автора [141, 142, 145, 147, 149, 150, 155]. 
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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 
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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 

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 



216 

 

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 
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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 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 
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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-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 
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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 з 

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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Додаток А 
Таблиця А.1 

Трактування поняття “логістика” у науковій літературі* 

 
№ 
з/п 

Автор Визначення 

1 2 3 
1. Альбєков А.У.,  

Федько В.П., Митько О.О. 
[2], 

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними та 
нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, 
внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у 
відповідності з інтересами та вимогами останнього, а також передачі, зберігання та обробки відповідної інформації. 

2. Анікін Б.О. [6] 
 
 
 
Анікін Б.О., 
Дибська В.В. [160] 

Логістика – це функціональний підхід щодо руху товарів, тобто управління усіма фізичними операціями, які необхідно 
виконувати при доставці товарів від постачальника до споживача. 
Логістика включає управління операціями щодо руху товарів, аналіз ринку постачальників та споживачів, координацію попиту і 
пропозиції на ринку товарів та послуг, а також здійснює гармонізацію інтересів учасників процесу руху товарів. 

Логістика – наука про планування, організацію, управління та контроль руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і 
часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача. 
Логістика – наука про управління потоковими процесами в економіці. 

3 Бажин І.І. [12,] Логістика – інтегрована система активного управління матеріальними потоками на основі використання сучасних інформаційних 
технологій та оптимізаційних економічних рішень, що розглядає в єдності матеріалопотоки між господарюючими суб’єктами та 
всередині них та спрямована на досягнення високих кінцевих результатів діяльності. 
Логістика – наука про потокові процеси цілеспрямованої людської діяльності. 

4 Бенсон Д., Уайтхед Дж. [17] Логістика охоплює дослідження та прогнозування ринку, планування виробництва, закупівлю сировини, матеріалів і 
устаткування, включаючи контроль за запасами та ряд послідовних товарорухових операцій, вивчення обслуговування покупців. 

5 Василевський М. [41] 
 

Логістика — наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і інш. матеріальними і 
нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, 
внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до 
інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберіганні, обробки відповідної інформації. [  с.86  ]. 

6 Гаджинський О.М. [47] 
 
 
 
 
Гаджинський А.М. [48] 

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і 
нематеріальними операціями, які відбуваються у процесі доведення сировини та матеріалів до виробництва, 
внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно 
до інтересів та потреб останнього, а також передача, збереження і обробка пов’язаної з даними процесами інформації  
Логістика – міждисциплінарний науковий напрям, що безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення 
ефективності матеріальних потоків. 
Логістика – напрям господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками у сферах виробництва та 
споживання. 
Логістика – процес управління рухом та зберіганням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обороті від 
моменту уплати коштів постачальникам до моменту отримання коштів за доставку готової продукції споживачу. 

7 Гордон М.П. 
Карнаухов С.Б. 

Логістика – це наукові розробки та господарська практика щодо координації складування і транспортного обслуговування, 
комплексне, скоординоване управління загальним процесом товароруху у масштабах окремих регіонів та країни в цілому, а також 
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[59] інтеграція матеріально-технічного забезпечення, транспортування вантажів та систем передачі інформації щодо фізичного 
прямування ресурсів. 

8 Кальченко А.Г. [93, с. 11-
12] 

Логістика вирішує питання, що стосуються матеріальних та інформаційних потоків з товароруху (сировини, матеріалів, запасних 
частин) на основі системного розгляду виробничих процесів та їх транспортно-складського забезпечення з урахуванням сфери 
товарообороту. 

9 Крампе Х. [118] Логістика це сума діяльності по керівництву, плануванню, організації і управлінню матеріальними потоками і циркуляційними 
процесами у межах підприємства і між галузями економіки з метою отримання найбільшого ефекту 

10 Крикавський Є. В. [119] Логістика – наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних 
адаптивних системах із синергічними зв’язками. 

11 Амітан В.Н., Ларіна Р.Р., 
Пілюшенко В.Л., [3,  136,; с. 
12] 
Ларіна Р.Р  [137] 

Логістика – теорія і практика управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками. 
Концепція логістики – система науково обґрунтованих уявлень про закономірності виробничо-збутової діяльності підприємства в 
умовах ринкової економіки. 
Концепція логістики – система поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління 
матеріальними потоками. 

12 Лебедєв Ю. Г. [138] Логістика це наука про подолання та перетворення перешкод на шляху матеріального потоку до кінцевого споживача, при цьому 
необхідно дотримуватися принципу співіснування в єдиному логістичному просторі різних видів, типів і різновидів логістики 

13 Лукінський В.С. [162, 163] Логістика – наука про управління матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними, фінансовими та сервісними потоками в 
економічній системі від місця їх зародження до місця споживання для досягнення цілей системи і з оптимальними витратами 
ресурсів. 
Логістика – процес планування, організації та контролю руху матеріальних потоків та супутніх їм інформації, фінансів та сервісу 
з метою повного задоволення вимог споживачів та з оптимальними витратами ресурсів. 

14 Маліков О.Б. [168] 
 

Логістика – це ряд галузей народного господарства країни, економіки, науки і техніки, що займаються раціональним розподілом 
вантажів, організацією вантажопотоків, включаючи їхнє інформаційне забезпечення, єдину транспортну систему країни, 
міжгалузеві системи складського господарства, транспортно-складські підсистеми промислових підприємств, процеси 
формування транспортних партій, комплектацію, пакування, пакетування вантажів, контейнеризацію, планування перевезень, 
виробництва та збуту продукції проміжного і споживчого призначення. 

15 Э. Мате, Д. Тиксье  
[173] 
 

Логістика це способи і методи координації відносин фірми з партнерами, засіб координації попиту, що пред’являється ринком, і 
пропозиції, що висувається компанією... спосіб організації діяльності підприємства, який дозволяє об’єднати зусилля різних 
одиниць, що виробляють товари і послуги, з метою оптимізації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що 
використовуються фірмою для реалізації своїх економічних цілей 

16 Міротін Л.Б., Ташбаєв И.Е. 
[182, 183] 

Логістика – наука про організацію спільної діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства, а також групи підприємств по 
ефективному просуванню продукції по ланцюгу «закупівлі сировини - виробництво - збут - розподіл» на основі інтеграції і 
координації операцій, процедур і функцій, виконуваних в рамках даного процесу з метою мінімізації загальних витрат ресурсів. 
Концепція логістики – система поглядів на підвищення ефективності функціонування підприємств на основі оптимізації 
функціональних та інформаційних процесів. 

17 Мороз Л. [172] 
 

Логістика — це процес стратегічного управління постачанням, зберіганням і транспортуванням матеріалів, частин та готових 
продуктів (разом із відповідною документацією) в межах організації та через її маркетингові канали, забезпечуючи максимізацію 
теперішніх і майбутніх прибутків та найвищу ефективність реалізації замовлення. [с. 11 ] 

18 Нагловський С.М. [193] Логістика – теорія і практика оптимізації доцільної сукупності взаємодоповнюючих виробничих, транспортних, комерційних 
видів діяльності та її відношень з оточуючим середовищем на основі конкретно цілеспрямованої, коректно обґрунтованої 
системної інтеграції і комплексної адаптації у просторі та часі їх внутрішніх і зовнішніх функціональних потокових процесів, 
капіталу, трудових ресурсів, засобів та предметів праці, виробничих та організаційних структур управління та інших необхідних 
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елементів, структур і процесів на всіх етапах життєвого циклу сукупної діяльності з метою отримання синергетичних переваг 
ефективного функціонування та регрес імпульсів інтенсивного розвитку у конкурентному середовищі життєдіяльності. 

19 Неруш Ю.М. [200] 
 
 
Неруш Ю.М. [200 ] 

Логістика – мистецтво управління матеріалопотоком та потоком продукції від джерела до споживача, тобто комбінація видів 
діяльності різноманітних служб, пов’язаних із розподілом, матеріальним забезпеченням, плануванням виробництва та управління 
ним.   
Логістика - сукупність наук про управління матеріалопотоком і потоком продукції від джерела до споживача, що включає 
комбінування різних видів діяльності й служб, пов'язаних з розподілом, управлінням матеріальним забезпеченням, плануванням 
виробництва й управлінням ним. 

20 Ніколайчук В.Є., Кузнєцов 
В.Г. [204; 205] 

Логістика – особлива система планування, управління і контролю потокових процесів в умовах інтеграції постачання, 
виробництва, розподілу і збуту корисних ресурсів (матеріальних, інформаційних, фінансових, енергетичних) на базі прогресуючої 
виробничої, комерційної і комунікаційної інфраструктури з використанням інформаційних технологій 

21 Плоткін Б.К. [218] Логістика – це наукова дисципліна про управління потоками в системах 
22 Родніков А.М.  

[233], 
Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними та 
нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, 
внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у 
відповідності з інтересами та вимогами останнього, а також передачі, зберігання та обробки відповідної інформації. 

23 Семененко О.І. [239], Логістика це новий науковий напрям, пов’язаний з розробкою раціональних методів управління матеріальними і відповідними 
фінансовими і операційними потоками в умовах переходу від вільного ринку до регульованої ринкової економіки і навпаки 

24 Сидоров І.І. [242] Логістика - наука про управління еколого-соціально-економічними системами за допомогою оптимізації потокових процесів, що 
відбуваються в цих системах. 

25 Смєхов О.О. [244] Логістика – новий науковий напрям, вчення про планування, управління та спостереження при русі матеріальних та 
інформаційних потоків у виробничих та енергетичних системах. 

26 Соколін В.П. [245] 
 

Логістика – це сукупність різноманітних видів діяльності з метою отримання з найменшими витратами необхідної кількості 
продукції у встановлений час та у встановленому місці, у якому існує конкретна потреба в даній продукції. 

27 Тридід О.М. [262] Зміст логістики розглядається як формування та управління процесами, які віднесені до проходження певним товаром 
послідовних кроків, що додають вартість. 

28 Федоров Л.С. [265] 
 

Логістика – це найважливіший науково-практичний напрямок удосконалення інфраструктури суспільного виробництва, що 
виражається у виконанні та розвитку сукупності функцій забезпечення фізичного просування товарів у процесі їх руху та новий 
напрямок науково-практичної діяльності, що характеризує в цілому управління матеріальним та відповідними інформаційними 
потоками.  

29 Чухрай Н.І., 
Патора Р. [276] 

Логістика – це наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних 
адаптивних системах із синергічними зв'язками.  

30 Р. Д. Шапіро, Дж.Л. Хескетт 
[292] 

Логістика це сукупність видів діяльності по управлінню потоками продукції, координації використання ресурсів і ринків збуту 
при даному рівні послуг і з мінімальними витратами 

*Примітка. Узагальнено автором на основі наукових джерел    
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Додаток Б 

Таблиця Б.1. 

Складові, мета, функції та завдання логістичної діяльності виробничого підприємства* 

 
Складові 
логістики 

Мета логістичної 
діяльності 

Функції логістичної 
діяльності 

Завдання логістичної діяльності 

1 2 3 4 
Логістика 

постачання 
забезпечення виробничої 
програми виробничими 
запасами з урахуванням 
термінів постачання, їх 
кількості, якості та 
асортименту з 
мінімальними витратами.  
 

- визначення потреби у 
виробничих запасах; 
- розміщення замовлень у 
визначених постачальників; 
- закупівля та надходження 
виробничих запасів; 
- складування, утримання та 
поповнення виробничих запасів; 
- транспортування ззовні і 
всередині підприємства. 
 

- вибір методів транспортування; 
- вибір постачальників; 
- визначення поточних потреб у сфері постачання; 
- контроль за безпосереднім просуванням матеріальних потоків і вантажно-
розвантажувальними роботами; 
- контроль за виконанням договірних зобов’язань партнерами; 
- контроль за планами закупівель і прийняття необхідних заходів у випадку їх 
порушення; 
- оперативний контроль за прийманням виробничих запасів і спрямовуванням 
матеріальних потоків на робочі місця; 
- планування забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними 
ресурсами протягом певного періоду часу з мінімальними загальними витратами; 
- прокладання оптимальних транспортних маршрутів; 
- регулярний аналіз, вибір і організація постачання матеріально-технічних 
ресурсів на підприємство; 
- розробка стратегії постачання; 
- створення гнучкої системи централізованого оперативного управління 
процесом забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами; 
- страхування та охорона сировини і комплектуючих при складуванні та 
транспортуванні; 
- управління розташуванням матеріально-технічних ресурсів; 
- формування і удосконалення системи інформаційного забезпечення 

Логістика 
виробництва 

організація технологічного 
процесу відповідно до 
запланованих обсягів збуту 
готової продукції при 
одночасній мінімізації 
виробничих запасів в 
процесі виготовлення та 
оптимізації витрат на 
виробництво 

- планування виробничої 
програми; 
- організація виробничого процесу 
та використання виробничих 
потужностей; 
- планування та організація 
матеріального потоку і 
внутрішньовиробничого 
транспортування, складування і 
пакування.  

- вибір оптимальної партії; 
- визначення ступеня використання виробничих потужностей; 
- забезпечення інформацією про стан готовності продукції; 
- забезпечення утилізації відходів виробництва; 
- планування складування напівфабрикатів та проміжної продукції; 
- розробка оптимального варіанту транспортування сировини, матеріалів, 
деталей та інших виробничих запасів на робочі місця; 
- розташування робочих місць; 
- формування і удосконалення системи інформаційного забезпечення 
виробництва 
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Продовження табл. Б.1 
 

1 2 3 4 
Логістика 

збуту 
організація збутової 
діяльності виробничого 
підприємства відповідно до 
замовлень покупців з 
мінімальними витратами на 
складування готової 
продукції, її пакування, 
навантажування-
розвантажування та 
транспортування 

- складування, зберігання, 
пакування і транспортування 
(внутрішнє і зовнішнє) готової 
продукції; 
- управління запасами готової 
продукції; 
- планування збуту, виконання 
угод та реалізаційної мережі 

- вибір методів транспортування; 
- вивчення і задоволення потреб в логістичному сервісі; 
- забезпечення ритмічності і дотримання планомірності реалізації готової 
продукції; 
- збір та утилізація використаної споживачами продукції підприємства; 
- комплектація, пакування і виконання низки інших логістичних операцій з 
підготовки готової продукції до збуту; 
- контроль за виконанням договірних зобов’язань партнерами; 
- контроль за виконанням операцій транспортування в логістичних ланцюгах; 
- оптимізація параметрів і умов зберігання запасів готової продукції; 
- оптимізація запасів готової продукції; 
- оптимізація формування портфеля замовлень; 

*Примітка. Сформовано автором на основі наукових джерел 2, 3, 6, 12, 14, 26, 28, 41, 42, 47, 64, 68, 71, 93, 94, 118, 120, 134, 136, 137, 
138, 158, 163, 168, 180, 182, 193, 200, 204, 218, 221, 228, 239, 265. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Характеристика класу 26.51 Інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 
відповідно до Номенклатури продукції промисловості* 

Код за 
НПП 

Найменування продукції за номенклатурою продукції 
промисловості (НПП) 

Код за НПП Найменування продукції за номенклатурою 
продукції промисловості (НПП) 

1 2 3 4 
26.51.11  Компаси для визначання напрямку, інші навігаційні 

інструменти та прилади [шт | м, р(Σ)] 
  

26.51.12  Далекоміри, теодоліти і тахеометри (тахометри), інструменти 
та прилади інші геодезичні, гідрографічні, океанографічні, 
гідрологічні, метеорологічні та геофізичні [шт | м, р(Σ)] 

  

26.51.20 Апаратура радіолокаційна та апаратура радіонавігаційна 
допоміжна 

  

26.51.31 Терези чутливістю 0,05 г або вище   

26.51.32 Столи та машини креслярські та інші інструменти для 
креслення, розмічування або математичних розрахунків інші 

  

26.51.33 Інструменти ручні для вимірювання лінійних розмірів (у т.ч. 
мікрометри та штангенциркулі), н.в.і.у. 

  

26.51.41 Інструменти та прилади для вимірювання або виявлення 
іонізуючих випромінювань 

  

26.51.42 Осцилоскопи та осцилографи, електронно-променеві   

26.51.43 Інструменти для вимірювання електричних величин без 
записувального пристрою [шт | м, р(Σ)] 

  

26.51.44 Інструменти й апаратура для телекомунікацій   

26.51.45 Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю 
електричних величин, н.в.і.у. [шт | м, р(Σ)] 

  

26.51.51 Аерометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та 
психрометри [шт | м, р(Σ)] 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 
26.51.52 Інструменти для вимірювання або контролю за витратами, 

рівнем, тиском та іншими змінними характеристиками рідин 
і газів [шт | м, р(Σ)] 

  

26.51.53 Інструменти та апаратура для фізичного та хімічного аналізу, 
н.в.і.у. [шт | м, р(Σ)] 

  

26.51.61 Мікроскопи (крім мікроскопів оптичних) та апаратура 
дифракційна 

  

26.51.62 Машини та прилади для випробування механічних 
властивостей матеріалів [шт | м, р(Σ)] 

  

26.51.63 Лічильники виробництва та споживання газу, рідини й 
електроенергії 

26.51.63.30 Газоміри (уключаючи калібрувальні) [шт | м, р] 

26.51.63.50 Лічильники для рідин (уключаючи 
калібрувальні, крім насосів для рідин) [шт | м, р] 

26.51.63.70 Лічильники електроенергії (уключаючи 
калібрувальні, крім вольтметрів, амперметрів, 
ватметрів тощо) [шт | м, р] 

26.51.64 Лічильники кількості обертів та лічильники кількості 
продукції, таксометри, спідометри та тахометри, 
стробоскопи 

  

26.51.65 Інструменти та апаратура для автоматичного регулювання чи 
керування, гідравлічні або пневматичні 

  

*Примітка. Витяг з Номенклатури продукції промисловості, затв. наказом Держстату від 26.12.2017 № 334 [206] 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Обсяги виготовлення контрольно-вимірювальних приладів групи 26.51.63 
в Україні за 2012-2016 роки* 

 

Назва продукції 

Роки Відхилення (+;-) 
2016 від 2012 2012 2013 2014 2015 2016 

к-сть, 
тис.шт. 

питома 
вага, % 

к-сть, 
тис.шт. 

питома 
вага, % 

к-сть, 
тис.шт. 

питома 
вага, % 

к-сть, 
тис.шт. 

питома 
вага, % 

к-сть, 
тис.шт. 

питома 
вага, % 

к-сть, 
тис.шт 

питома 
вага, % 

Газоміри, включаючи 
калібрувальні 289,9 9,6 193,7 13,6 270,9 12,9 488,3 15,5 632 18,7 342,1 +9,1 

Лічильники для рідин, 
включаючи калібрувальні 

1128,8 37,5 685,1 47,9 801,6 38,1 1187,5 37,7 1263 37,3 134,2 -0,2 

Лічильники електроенергії 
(уключаючи калібрувальні, крім 
вольтметрів, амперметрів, 
ватметрів тощо) 

1590,7 52,9 550,1 38,5 1029,6 49,0 1473,5 46,8 1487 44,0 -103,7 -8,9 

Разом 3009,4 100 1428,9 100 2102,1 100 3149,3 100 3382 100 372,6 - 

*Примітка. Складено на підставі  Стат. збірників за 2012-2016 рр. [253] 
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Додаток Д 

Таблиця Д.2 

Обсяги виробництва контрольно-вимірювальних приладів  
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” за 2012-2016 роки* 

 

Назва продукції 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 
шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Прилади для 
вимірювання 
фізичних та 
хімічних 
величин 

331 24,34 708 57,33 196 13.99 79 5.25 162 9.45 

Газоміри, 
включаючи 
калібрувальні 

516 37,94 445 36,03 468 33.40 649 43.12 742 43.27 

Прилади та 
апаратура для 
автоматичного 
регулювання та 
керування 

513 37,72 82 6,64 737 52.61 777 51.63 811 47.29 

Разом по 
підприємству 1360 100 1235 100 1401 100 1505 100 1715 100 

* Примітка. Табл. Д.2 складена на підставі даних аналітичного обліку ПАТ “Івано-Франківський 
завод “Промприлад”  

Таблиця Д.3 

Частка виготовлених газомірів, включаючи калібрувальні, 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”  
у загальній кількості в Україні за 2012-2016роки*  

 

Показник 

Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 

тис.ш
т. 

% 
тис.ш
т. 

% 
тис.ш
т. 

% 
тис.ш
т. 

% 
тис.ш
т. 

% 

Виготовлено 
ПАТ “Івано-
Франківський 
завод 
“Промприлад” 

0,516 0,18 0,445 0,23 0,468 0,17 0,649 0,13 0,742 0,12 

Виготовлено в 
Україні 289,9 100 193,7 100 270,9 100 488,3 100 632 100 

* Примітка. Табл. Д.3 складена на підставі Стат. збірників за 2012-2016 рр. та даних 
аналітичного обліку ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
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Додаток Д 
Таблиця Д.4 

Операційні витрати досліджуваних підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 
групи 26.51.63 за 2012 – 2016 роки* 

 
                                                                                                                                                                                                                                     тис. грн 

№ з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 5 6 7 

  ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад““ 
м. Івано-Франківськ 

1. Собівартість реалізованої продукції  (робіт, послуг) 8262 10439 11219 11052 11234 
2. Адміністративні витрати 1843 1953 2364 3050 3028 
3. Витрати на збут 233 148 405 395 567 
4. Інші операційні витрати 6334 2052 3971 5966 10898 
 Разом операційних витрат 16672 14592 17959 20463 25727 
  ПАТ “Ямпільський приладобудівний завод”  

м. Ямпіль Вінницької обл. 
1. Собівартість реалізованої продукції  (робіт, послуг)   17617 21305 30152 
2. Адміністративні витрати   627 643 773 
3. Витрати на збут   460 385 839 
4. Інші операційні витрати   826 1221 1862 
 Разом операційних витрат   19530 23554 33626 
  ПАТ “Склоприлад”  

м. Лохвиця Полтавської обл. 
1. Собівартість реалізованої продукції  (робіт, послуг) 40506 47918 41892 47155 48973 
2. Адміністративні витрати 7021 8848 8816 9583 9946 
3. Витрати на збут 1741 1844 1962 2087 1812 
4. Інші операційні витрати 16544 13795 5825 3089 4107 
 Разом операційних витрат 65812 72405 58495 61914 64838 
  ПАТ “Мікроприлад”  

м. Львів 
1. Собівартість реалізованої продукції  (робіт, послуг) 2267 2389 2058 1601 1012 
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Продовження табл. Д.4 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Адміністративні витрати 675 966 917 1016 884 
3. Витрати на збут 32 23 23 38 39 
4. Інші операційні витрати 27 240 80 15 711 
 Разом операційних витрат 3001 3618 3078 2670 2646 
  ПАТ “Електровимірювач”  

м. Житомир 
1. Собівартість реалізованої продукції  (робіт, послуг) 8196 6433 8225 12106 13615 
2. Адміністративні витрати 3143 2934 3072 3303 3422 
3. Витрати на збут 539 582 525 465 363 
4. Інші операційні витрати 7393 7626 890 8250 4577 
 Разом операційних витрат 19271 17575 20726 24124 21977 
  НВП “Темп” 

м. Івано-Франківськ 
1. Собівартість реалізованої продукції  (робіт, послуг) 64453 53313 45306 39013 37067 
2. Адміністративні витрати 4191 3966 3402 3153 3221 
3. Витрати на збут 627 370 272 309 311 
4. Інші операційні витрати 31418 15704 1721 1734 1318 
 Разом операційних витрат 100689 73353 50701 44209 41917 

*Примітка. Узагальнено автором на основі фінансової звітності досліджуваних підприємств 
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Додаток Д 
Таблиця Д.5 

Інформація про логістичні витрати фаз логістичної діяльності та структурних підрозділів, що задіяні у процесах 
логістики, ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”” за 2013-2016 роки* 

 
№ 
з/п 

 
Фази логістичної діяльності / структурні підрозділи, 

що задіяні у процесах логістики 
(центри відповідальності) 

Логістичні витрати за елементами 
матеріальні 

витрати 
витрати на 

оплату праці 
витрати на 

відрахування 
на соціальні 

заходи 

амортизація інші витрати 

1 2 3 4 5 6 7 
  2013 рік 
1. Постачання 189,00 41063,77 15439,98 14152,79 22754,19 
1.1. Відділ постачання 158,00 13687,92 5146,66 136,65 1999,39 
1.2. Оплата перевізникам      20754,80 
1.3. Склад виробничих запасів (склад деталей) 31,00 27375,85 10293,32 14016,14  
2. Виробництво 96825,03 84596,52 31271,90 7869,99 33,97 
2.1. Дільниця технологічного транспорту 96705,03 63136,16 23202,79 7685,40 33,97 
2.2. Служба якості (повірка) 120,00 21460,36 8069,11 184,59  
3. Збут 42303,20 92891,06 33634,25 8047,02 42319,10 
3.1. Відділ збуту  25752,19 9682,82 8047,02 1306,32 
3.2. Склад готової продукції 33025,03 29183,95 10973,16   
3.3. Столярна дільниця  6885,58 1296,20   
3.4. Відділ маркетингу 9278,17 31069,34 11682,07  6079,00 
3.5. Відділ транспорту     150,00 
3.6. Оплата перевізникам     34783,78 
4. Інформаційна логістика 6038,29 47679,72 14798,54 23498,54  
4.1. Бюро впровадження комп’ютерних програм 6038,29 47679,72 14798,54 23498,54  
 Разом 145355,52 266231,07 95144,67 53568,34 65107,26 
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Продовження таблиці Д.5 

 
 
№ 
з/п 

 
Фази логістичної діяльності / структурні підрозділи, 

що задіяні у процесах логістики 
(центри відповідальності) 

Логістичні витрати за елементами 
матеріальні 

витрати 
витрати на 

оплату праці 
витрати на 

відрахування 
на соціальні 

заходи 

амортизація інші витрати 

1 2 3 4 5 6 7 
  2014 рік 
1. Постачання 51228,75 73642,68 22576,26 19486,82 56496,60 
1.1. Відділ постачання 47,20 16312,56 4391,77 125,74 5161,63 
1.2. Оплата перевізникам      50435,17 
1.3 Відділ транспорту 51181,55 31208,56 8362,78 3581,12 900,00 
1.4. Склад виробничих запасів (склад деталей)  26121,56 9821,71 16139,96  
2. Виробництво 39283,54 65833,61 24753,44 1247,58 708,33 
2.1. Дільниця технологічного транспорту 39069,14 24179,84 9091,62 82,68 708,33 
2.2. Служба якості (повірка) 214,40 41653,77 15661,82 1164,90  
3. Збут 99025,97 160222,15 53037,75 21699,79 62921,99 
3.1. Відділ збуту 87,70 41741,87 15694,94 18118,67 11825,82 
3.2. Склад готової продукції 11070,55 41522,24 10973,16   
3.3. Столярна дільниця 34845,00 21271,45 5431,49   
3.4. Відділ маркетингу  29565,03 11116,45   
3.5. Відділ транспорту 51181,55 26121,56 9821,71 3581,12 480,00 
3.6. Гарантійний ремонт 1841,17    181,00 
3.7. Оплата перевізникам     50435,17 
4. Інформаційна логістика 661,18 65924,52 20084,92 22611,09 - 
4.1. Бюро впровадження комп’ютерних програм 661,18 65924,52 20084,92 22611,09  
 Разом 190199,44 365622,96 120452,37 65405,28 120127,12 
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Продовження таблиці Д.5 
 
 
№ 
з/п 

 
Фази логістичної діяльності / структурні підрозділи, 

що задіяні у процесах логістики 
(центри відповідальності) 

Логістичні витрати за елементами 
матеріальні 

витрати 
витрати на 

оплату праці 
витрати на 

відрахування 
на соціальні 

заходи 

амортизація інші витрати 

1 2 3 4 5 6 7 
  2015 рік 
1. Постачання 29972,11 72350,88 24981,61 19620,26 60364,20 
1.1. Відділ постачання 118,85 15100,55 4937,88 250,52 2157,70 
1.2. Оплата перевізникам      57356,60 
1.3. Відділ транспорту 29853,26 26943,52 10130,76 3231,54 850,00 
1.4. Склад виробничих запасів (склад деталей)  30306,81 9912,97 16138,20  
2. Виробництво 33665,14 86718,27 32647,84 1596,02 965,83 
2.1. Дільниця технологічного транспорту 33665,14 26836,33 10090,46 82,68 965,83 
2.2. Служба якості (повірка)  59881,94 22557,38 1513,34  
3. Збут 85278,60 185872,34 63640,78 12044,79 72494,01 
3.1. Відділ збуту  54881,64 20635,50 8813,25 4171,05 
3.2. Склад готової продукції 4115,69 46255,52 14539,03  60,00 
3.3. Столярна дільниця 38226,20 24036,86 5643,69   
3.4. Відділ маркетингу 9893,42 33754,80 12691,80  5946,16 
3.5. Відділ транспорту 29853,26 26943,52 10130,76 3231,54 925,00 
3.6. Гарантійний ремонт 3190,03     
3.7. Оплата перевізникам     61391,80 
4. Інформаційна логістика 99,83 79422,72 24135,51 19008,69  
4.1. Бюро впровадження комп’ютерних програм 99,83 79422,72 24135,51 19008,69  
 Разом 149015,68 424364,21 145405,74 52269,76 133824,14 
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Продовження таблиці Д.5 
 
 
№ 
з/п 

 
Фази логістичної діяльності / структурні підрозділи, 

що задіяні у процесах логістики 
(центри відповідальності) 

Логістичні витрати за елементами 
матеріальні 

витрати 
витрати на 

оплату праці 
витрати на 

відрахування 
на соціальні 

заходи 

амортизація інші витрати 

1 2 3 4 5 6 7 
  2016 рік 
1. Постачання 83873,35 87287,48 27959,18 19377,07 40876,44 
1.1. Відділ постачання 180,43 20402,75 5967,80 382,33 780,00 
1.2. Оплата перевізникам     39316,44 
1.3. Відділ транспорту 83692,92 29082,32 10934,96 2856,54 780,00 
1.4. Склад виробничих запасів (склад деталей)  37802,41 11056,42 16138,20  
2. Виробництво 57552,40 104459,52 39276,79 1464,36 156,10 
2.1. Дільниця технологічного транспорту 57321,17 33902.34 12747,28 82,68 156,10 
2.2. Служба якості (повірка) 231,23 70557,18 26529,51 1381,68  
3. Збут 177123,60 208556,72 70363,32 11319,57 60152,72 
3.1. Відділ збуту 112,50 69006,92 25325,54 8463,03 90,05 
3.2. Склад готової продукції 24544,42 53487,39 16587,66  158,90 
3.3. Столярна дільниця 53465,49 27062,79 6266,25   
3.4. Відділ маркетингу 13358,26 29206,09 10981,50  370,35 
3.5. Відділ транспорту 83692,92 29082,32 10934,96 2856,54 60,00 
3.6. Гарантійний ремонт 1950,01 711,21 267,41  158,00 
3.7. Оплата перевізникам     59315,42 
4. Інформаційна логістика 3198,64 88242,80 26800,88 16883,27  
4.1. Бюро впровадження комп’ютерних програм 3198,64 88242,80 26800,88 16883,27  
 Разом 321747,99 488546,52 164400,17 49044,27 101185,26 
*Примітка. Сформовано автором на основі даних аналітичного обліку ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад””
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 

Підходи науковців до визначення складу  
логістичних витрат підприємств за функціями логістичного управління* 

 
Автор Запропоновані класифікаційні групи логістичних витрат 

1 2 
Бауэрсокс Д. Дж., 
Клосс Д. Дж. [1,] 

- витрати на виконання замовлення; 
- витрати на закупівлю матеріальних ресурсів; 
- загальні витрати на утримання запасів; 
- витрати на фінансування логістики й управління інформаційними 
системами; виробничі працезатрати, накладні витрати в управлінні 
запасами 

Гаджинский А. М. 
[2,] 

- витрати на розміщення замовлень; 
- витрати на транспортування на підприємство; 
- витрати на зберігання на складі постачання; 
- витрати на внутрішньовиробничі переміщення; 
- витрати на зберігання на складі готової продукції; 
- витрати на операції з відвантаження; 
- витрати на доставку покупцю 

Кальченко А. Г. 
Кривещенко В. В. 
[3,] 

- витрати на транспортування; 
- витрати на складування товарів; 
- витрати на зберігання товарно-матеріальних запасів; 
- витрати на отримання, відвантаження і упакування товарів; 
- адміністративні витрати і витрати, пов'язані з обробкою замовлень 

Карий О.І. [4,] - витрати на транспортування; 
- витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи; 
- витрати на складування і зберігання запасів; 
- витрати на управління інформаційними потоками; 
- витрати на організацію логістичної діяльності підприємства; 
- витрати на підготовку і виконання замовлень; 
- інші витрати, пов’язані з виконанням логістичних операцій 

Крикавський Є. В. 
[5,] 

- витрати за логістичними функціями (витрати транспортування, 
витрати складування, витрати управління запасами, витрати пакування, 
витрати обслуговування споживача); 
- витрати за сферами переміщення матеріального потоку (витрати 
запасів, витрати інформаційно-управлінських процесів; 

Ламберт Д.М., 
Сток Дж. Р. [6,] 

- транспортні витрати; 
- витрати запасів; 
- упущені вигоди 

Лифар В.В. [7,.] - витрати вибору постачальника і оформлення замовлень; 
- витрати на підтримку контактів з постачальниками; 
- витрати на доставку сировини і матеріалів від постачальників; 
- витрати вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт; 
- витрати на зберігання; 
- витрати в запаси продукції; 
- приведені одноразові витрати (на транспортні та на зберігання продукції);
- витрати на підтримку готової продукції споживачеві; 
- витрати на підтримку контактів зі споживачами 
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Продовження табл. Е.1 

1 2 
Міротін Л. Б., 
Ташбаєв І. Е. [8,.] 

- витрати за джерелом переміщення 
- витрати на запаси продукції; 
- витрати на постачання; 
- витрати на транспортування; 
- витрати на складську діяльність 

Окландер М. А. [9,] - витрати на оформлення замовлень та вибір постачальників; 
 - витрати на підтримку контактів з постачальниками; 
- витрати на доставку; 
- витрати на навантажувально-розвантажувальні та транспортно-
складські роботи; 
- витрати на складання графіків виробництва; 
- витрати на переналагодження устаткування; 
- витрати на внутрішньозаводське переміщення; 
- витрати на підтримання контактів із споживачами; 
- витрати пов’язані із відвантаженням; 
- втрати прибутків через упущені можливості 

Пономарьова Ю. В. 
[10,] 

- витрати на внутрішньозаводські переміщення; 
- витрати на підтримку контактів із споживачами; 
- витрати на відправлення; 
- збитки внаслідок втрачених можливостей 
- витрати на утримання складів і зберігання запасів; 
- витрати на підтримку підсистеми інформаційного забезпечення 

Сєргеєв В. І. [11] - витрати на обробку замовлень; 
- витрати на запаси продукції; 
- витрати на постачання; 
- витрати на транспортування; 
- витрати на складську діяльність 
 

*Примітка. Сформовано автором на основі джерел [14, 47, 93, 98, 120, 134, 158, 182, 
208, 221, 240 ] 
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Додаток Е 
Таблиця Е.2 

Підходи науковців до класифікації логістичних витрат виробничих підприємств  
для потреб їх ідентифікації та обліку* 

 
 
 
Ознаки групування 

 
 
Види витрат 
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За формою прояву - явні витрати 
- неявні витрати 
- збиток 
- безповоротні витрати 

+        

За терміном отримання доходів 
відповідно до понесених 
витрат 

- вичерпані (спожиті) витрати 
- невичерпані (неспожиті) витрати 

+        

Періодичність здійснення 
(фактичного списання) витрат 

- поточні логістичні витрати звітного періоду 
- логістичні витрати майбутніх періодів 
- логістичні витрати минулих періодів 

+        

За розподілом витрат у 
діяльності підприємства 

- витрати надзвичайних подій 
- витрати звичайної діяльності 

+        

За порядком визначення 
фінансових результатів 

- включаються у собівартість продукції 
- не включаються до собівартості  продукції (витрати періоду)  

+        

За ознакою фіксації витрат у 
системі бухгалтерського обліку  
 

- витрати товарно-матеріальних цінностей, палива та енергії 
- витрати, пов’язані із оплатою праці працівників 
- витрати, пов’язані із нарахуваннями  на оплату праці працівників 
- амортизація необоротних активів 
- податки і обов’язкові платежі 
- витрати, пов’язані із страхуванням  активів, відповідальності, 
ризиків 
- інші витрати 

+        

За відношенням до фаз 
просторово-часового 

- витрати фази постачання 
- витрати фази виробництва 

+ +  
 

 
 

 
 

 +  
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переміщення матеріальних, 
інформаційних і фінансових 
потоків  
           або 
за сферами переміщення 
матеріального потоку 
 
          або 
за фазами логістичного 
процесу 

- витрати фази дистрибуції 
- витрати фази утилізації та/чи рециклювання відходів 
 
 
1. Витрати фізичного потоку 
2. Витрати запасів 
3. Витрати інформаційних процесів 
 

Витрати постачання (витрати постачання: витрати “ввізного” 
транспортування; складські витрати у системі постачання; витрати 
експедиції ресурсів, що ввозяться; витрати вантажопереробки; 
витрати інформаційної підтримки постачання; витрати 
страхування; митні витрати для товарів, що імпортуються) 

Витрати виробництва (виробничо-технологічні або операційні 
витрати: витрати внутрішньовиробничих перевезень; витрати 
внутрішньовиробничого витрати інформаційної підтримки 
виробничої логістики; витрати інших внутрішніх логістичних 
операцій) 

Витрати збуту (розподільчі або збутові витрати: витрати 
“вивізного” транспортування; складські витрати у системі збуту; 
витрати експедиції при збуті продукції; витрати 
вантажопереробки у процесі збуту; витрати інформаційної 
підтримки розподілу; витрати страхування у системі збуту; митні 
витрати для товарів, що е витрати функціонування дилерської, 
торгівельної мережі  

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

В залежності від способу 
віднесення витрат на об’єкт 
витрат.  
             або  
залежно від віднесення до тих 
чи інших процесів 

- прямі 
- непрямі 
 

+  
 
 
 
+ 

      

Згідно розподілу непрямих 
витрат за системою АВС-
рахунку.  

- витрати засобів / ресурсів 
- витрати видів діяльності (дій/операцій, процесів, процедур, 
функцій)  

+        

За поведінкою або ознакою 
змінності чи реагування витрат 
на зміни параметрів діяльності  
             або 
залежно від поведінки витрат 

- постійні 
- змінні 
 
1. Постійні витрати: 
• амортизація основних засобів; 

+  
 
 
+ 
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при зміні обсягу робіт з 
матеріальним потоком)  
            або 
за характером змінності 
 

• грошові видатки на податки виплати. 
2. Змінні витрати: 
• витрати праці; 
• витрати за кредитами; 
• витрати палива та енергії. 

 
+ 

 
+ 

За логістичними процесами або 
згідно сфер переміщення 
матеріального потоку 

- витрати процесів просторо-часового переміщення матеріальних 
потоків 
- витрати запасів 
- інформаційно-управлінські витрати  

+    +    

За прогнозованістю 
логістичних витрат і потребою 
у їх плануванні 

- планові логістичні витрати 
- понадпланові та позапланові логістичні витрати 
- непланові логістичні витрати  

+        

В залежності від 
сприйнятливості до 
управлінського впливу 
                або 
за впливом на управлінські 
рішення  

- регульовані 
- нерегульовані 

 +     
 
 
 
+ 

  

За статтями витрат -       +   
За елементами витрат - матеріальні витрати 

- витрати на оплату праці 
- відрахування на соціальні заходи 
- амортизація 
-інші операційні витрати 

 + + +     

В залежності від виду 
логістичної функції 
 
 
 
 
 
                 або 
за логістичними функціями  
 
 
 
 
 
 

- транспортні витрати (витрати, пов'язані із зберіганням і 
транспортуванням запасів) 

- витрати зберігання запасів (витрати на створення і підтримку 
запасів: витрати на поточне обслуговування запасів; витрати на 
інвестований в запаси капітал; витрати на зберігання запасів; 
ризики (втрати), пов'язані з утриманням запасів)  

- інші 
 
1. Витрати обслуговування замовлення 
2. Витрати транспортування. 
3. Витрати складування. 
4. Витрати управління запасами. 
5. Витрати пакування. 
6. Витрати обслуговування споживача 
 

 +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

+   
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                  або 
за функціональним 
призначенням 
 

на транспортування, на подальше складування товарів, на 
зберігання товарно-матеріальних запасів, на одержання, 
відвантажування та пакування товарів, адміністративні та на 
обробку замовлень  

 
+ 

За формами та місцем 
виникнення 
 

1. Витрати у постачанні, відділі: 
• постачання; 
• складів; 
• транспорту. 
2. Витрати у виробництві, відділі: 
• управління виробництвом; 
э менеджменту 
• внутрішній транспорт. 
3. Витрати у дистрибуції: 
• збуту; 
• транспорту; 
• складів. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

+      

За джерелом переміщення 1. Власні витрати. 
2. Витрати логістичного аутсорсингу 

  +      

Витрати, пов'язані з 
здійсненням логістичних 
процесів 

- витрати, пов'язані з організацією замовлення і його реалізацією, 
оплата всіх послуг з доставки товарів на склад.  
- витрати на зберігання 
- витрати, пов'язані з дефіцитом 

 +   +  +  

За носіями витрат    +      
За аналітичними рахунками 
витрат, 

- Зарплата, надбавки, 
- Матеріали, паливо 
- Нетривалі предмети 
- Амортизація 
- Ремонти 
- Власні і сторонні транспортні послуги 
- Фінансові витрати, відсотки 
- Витрати збитків 
- Витрати страхування 

  +      

За економічним змістом    +   +   
За відношенням до логістичної 
системи 

-зовнішньологістичні 
- внутрішньологістичні 

     + +  

За характером логістичних 
операцій 

      +   

За частотою виникнення       +   
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За відображенням у звітності       +   
За рівнем організації 
(динамікою, масштабом) 
потокового процесу 

     + +   

За логістичними потоками Витрати, що супроводжують потік матеріалів 
Витрати, що супроводжують інформаційний потік 
Витрати фінансового логістичного потоку 

   +   +  

Трансакційні витрати - витрати пошуку інформації про потенційних 
постачальників і покупців, ціни, характеристики товарів і послуг;  
- витрати, пов'язані з веденням переговорів і укладенням 
контракту; „наглядові витрати" (по контролю за дотриманням 
умов договору);  
- витрати по юридичному захисту контракту (наприклад, 
судові витрати у разі його порушення). 
                                            або 

витрати з переданням права власності на матеріальні цінності, 
інформаційні витрати, витрати введення переговорів, укладання 
контрактів 

      +  
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

За очікуваністю - очікувані (витрати на моніторинг ринку, на закупівлю 
матеріальних ресурсів, витрати на контроль, на транспортування, 
адміністративні витрати, витрати на управління запасами, а саме 
витрати на утримання запасів у дорозі, витрати вичерпання 
запасів, складські витрати та ін. 

- неочікувані (витрати на захист прав споживачів, витрати 
часу і ресурсів у вирішенні судових питань, опортуністичні 
витрати, які виникають від недотримання умов договору. 

       + 

 

*Примітка. Узагальнено автором на основі наукових джерел [94, 119, 183, 202, 220, 231, 260, 261] 
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Додаток Ж 
Таблиця Ж.1 

Довідник витрат виробничого підприємства для потреб управлінського обліку логістичних витрат* 

 

Код Стаття витрат Характер витрат 
Вид витрат 

за 
елементами 

Ознака 
витрат 

логістичної 
діяльності 

01ххххххх ВИТРАТИ НА МАТЕРІАЛИ  Матеріальні  
0101хх210 Сировина (ВВ) Виробничі витрати Матеріальні   
0102хх210 Основні матеріали (ВВ) Виробничі витрати Матеріальні  
0103хх210 Напівфабрикати, деталі, комплектуючі вироби (ВВ) Виробничі витрати Матеріальні  
0104хх411 Тара та упаковка (ЗВ) Збутові витрати Матеріальні логістичні 

0105ххххх Запасні частини  Матеріальні  
 

 

01051хххх Запасні частини для машин та обладнання виробничого призначення      
010510111 Запасні частини для машин та обладнання виробничого призначення (ТЗВ)  Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
010510311 Запасні частини для машин та обладнання виробничого призначення     (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 
010510411 Запасні частини для машин та обладнання виробничого призначення  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні л 
010510610 Запасні частини для машин та обладнання виробничого призначення  (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
01052хххх Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення      
010520111 Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 

010520311 
Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення    
(ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 

010520411 Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
010520510 Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення  (АВ) Адміністративні  витрати     
010520610 Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення  (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
01053хххх Запасні частини для транспортних засобів      
010530111 Запасні частини для транспортних засобів  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
010530311 Запасні частини для транспортних засобів  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
010530411 Запасні частини для транспортних засобів  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
010530510 Запасні частини для транспортних засобів  (АВ) Адміністративні витрати     
010530610 Запасні частини для транспортних засобів  (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
01054хххх Запасні частини для інших основних засобів    
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Код Стаття витрат Характер витрат 
Вид витрат 

за 
елементами 

Ознака 
витрат 

логістичної 
діяльності 

010540310 Запасні частини для інших основних засобів(ЗвВ)  Загальновиробничі витрати   
010540510 Запасні частини для інших основних засобів(АВ)  Адміністративні витрати   
010540610 Запасні частини для інших основних засобів(ВНА)  Вкладення в необоротні активи   
0106ххххх Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки  Матеріальні  
010600111 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
010600311 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 
010600411 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
010600510 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки (АВ) Адміністративні витрати     
0107ххххх Канцелярські товари   Матеріальні  
010700111 Канцелярські товари (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
010700310 Канцелярські товари (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
010700411 Канцелярські товари (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
010700510 Канцелярські товари (АВ) Адміністративні витрати     
0108хх411 Рекламні та  маркетингові  матеріали (ЗВ) Збутові Матеріальні логістичні 
0109ххххх Паливно мастильні матеріали  Матеріальні  
010900111 ПММ (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
010900311 ПММ (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
010900411 ПММ (ЗВ) Збутові  логістичні 
010900510 ПММ (АВ) Адміністративні   
010900610 ПММ (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
0110ххххх Будівельні матеріали   Матеріальні  
011000610 Будівельні матеріали (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
011000710 Будівельні матеріали (ІОВ) Інші операційні витрати     
0111ххххх Витрати на МШП   Матеріальні  
011100111 Витрати на МШП (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
011100311 Витрати на МШП (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
011100411 Витрати на МШП (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
011100510 Витрати на МШП (АВ) Адміністративні витрати     
011100610 Витрати на МШП (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
02ххххххх ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ     
0201ххххх Заробітна плата    Оплата праці  
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Код Стаття витрат Характер витрат 
Вид витрат 

за 
елементами 
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витрат 

логістичної 
діяльності 

 
020100121 Заробітна плата  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
020100220 Заробітна плата працівників основного виробничого персоналу   (ВВ) Виробничі витрати   
020100320 Заробітна плата працівників основного виробничого персоналу  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   
020100321 Заробітна плата працівників допоміжного виробничого персоналу (ЗвВ)  Загальновиробничі витрати  логістичні 
020100421 Заробітна плата  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
020100520 Заробітна плата  (АВ) Адміністративні витрати   
020100620 Заробітна плата  (ВНА) Вкладення в необоротні активи   

0202ххххх Премії та інші виплати персоналу   
Оплата праці 
 

 

020200121 Премії та інші виплати персоналу (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
020200220 Премії та інші виплати персоналу (ВВ) Виробничі витрати   
020200321 Премії та інші виплати персоналу  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
020200421 Премії та інші виплати персоналу (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
020300520 Премії та інші виплати персоналу (АВ) Адміністративні витрати   

0203ххххх Відрахування на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок)  
Внески на 
соцзаходи 

 

020300131 Єдиний соціальний внесок (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
020300230 Єдиний соціальний внесок (ВВ) Виробничі витрати   
020300331 Єдиний соціальний внесок  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
020300431 Єдиний соціальний внесок  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
020300530 Єдиний соціальний внесок (АВ) Адміністративні витрати   
020300630 Єдиний соціальний внесок (ВНА) Вкладення в необоротні активи   

0204ххххх Інші витрати на утримання персоналу   
Інші 
 

 

020400550 Витрати на медичне страхування персоналу (АВ) Адміністративні витрати   
020400550 Витрати на навчання  персоналу (АВ) Адміністративні витрати   
020400550 Витрати на медичне обслуговування персоналу (АВ) Адміністративні витрати   
020400550 Витрати на харчування персоналу (АВ)  Адміністративні витрати   
020400550 Витрати на охорону персоналу (АВ) Адміністративні витрати   
020400550 Компенсація відсотків та заборгованості за споживчими кредитами (АВ)  Адміністративні витрати   
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Код Стаття витрат Характер витрат 
Вид витрат 

за 
елементами 

Ознака 
витрат 

логістичної 
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020400550 Інші витрати на утримання персоналу (АВ) Адміністративні витрати   
03ххххххх ВИТРАТИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ   Інші  
0301ххххх Добові    
030100151 Добові (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
030100351 Добові (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
030100451 Добові (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
030100550 Добові (АВ) Адміністративні витрати     
030100650 Добові (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
0302ххххх Проживання    
030200151 Проживання (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
030200351 Проживання (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
030200451 Проживання (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
030200550 Проживання (АВ) Адміністративні витрати     
030200650 Проживання (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
0303ххххх Витрати на транспорт у відрядженні      
030300151 Витрати на транспорт у відрядженні  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
030300351 Витрати на транспорт у відрядженні  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
030300451 Витрати на транспорт у відрядженні  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
030300550 Витрати на транспорт у відрядженні  (АВ) Адміністративні витрати     
030300650 Витрати на транспорт у відрядженні  (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
0304ххххх Інші витрати на відрядження      
030400151 Інші витрати на відрядження  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
030400351 Інші витрати на відрядження  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
030400451 Інші витрати на відрядження  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
030400550 Інші витрати на відрядження  (АВ) Адміністративні витрати     
030400650 Інші витрати на відрядження  (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
04ххххххх ВИТРАТИ ЗА НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ     
0401ххххх Амортизація   Амортизація  
04011хххх Амортизація  будівель та споруд    
040110141 Амортизація  будівель та споруд (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
040110340 Амортизація  будівель та споруд (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
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Код Стаття витрат Характер витрат 
Вид витрат 

за 
елементами 

Ознака 
витрат 

логістичної 
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040110441 Амортизація  будівель та споруд (ЗВ) Збутові витрати    логістичні 
040110540 Амортизація  будівель та споруд (АВ) Адміністративні витрати   
04012хххх Амортизація машин та обладнання    
040121ххх Амортизація машин та обладнання виробничого призначення     
040121141 Амортизація машин та обладнання виробничого призначення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
040121240 Амортизація  машин та обладнання виробничого призначення  (ВВ) Виробничі витрати   
040121341 Амортизація  машин та обладнання виробничого призначення  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
040121640 Амортизація  машин та обладнання виробничого призначення   (ВНА) Вкладення в необоротні активи    
040122ххх Амортизація машин та обладнання невиробничого призначення     
040122141 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
040122341 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
040122441 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040122540 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   (АВ) Адміністративні витрати     
04013хххх Амортизація  транспортних засобів    
040130141 Амортизація  транспортних засобів (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
040130341 Амортизація  транспортних засобів (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 
040130441 Амортизація  транспортних засобів (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040130540 Амортизація  транспортних засобів (АВ) Адміністративні витрати     
040130640 Амортизація  транспортних засобів (ВНА) Вкладення в необоротні активи    
04014х540 Амортизація інших основних засобів (АВ) Адміністративні витрати     
04015х840 Амортизація нематеріальних активів (ІОВ) Інші операційні витрати   

0402ххххх Ремонт основних засобів   
Інші 
 

 

04021хххх Ремонт будівель та споруд       
040210151 Поточний ремонт будівель та споруд (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
040210350 Поточний ремонт  будівель та споруд (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
040210451 Поточний ремонт будівель та споруд (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040210550 Поточний ремонт  будівель та споруд (АВ) Адміністративні витрати     
040210650 Капітальний ремонт будівель та споруд (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
04022хххх Ремонт машин та обладнання    
040221ххх Ремонт машин та обладнання виробничого призначення    
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040221151 Поточний ремонт машин та обладнання виробничого призначення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
040221350 Поточний ремонт машин та обладнання виробничого призначення  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
040221451 Поточний ремонт машин та обладнання виробничого призначення   (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040221650 Капітальний ремонт  машин та обладнання виробничого призначення  (ВНА) Вкладення в необоротні активи    
040222ххх Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення    
040222151 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
040222351 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
040222451 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040222550 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення  (АВ) Адміністративні витрати   

040222650 
Капітальний ремонт  машин та обладнання невиробничого призначення 
(ВНА) Вкладення в необоротні активи 

  

04023хххх Ремонт транспортних засобів     
040230151 Поточний ремонт транспортних засобів (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
040230351 Поточний ремонт транспортних засобів (ЗвВ) Загальновиробничі витати  логістичні 
040230451 Поточний ремонт  транспортних засобів(ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040230550 Поточний ремонт транспортних засобів(АВ) Адміністративні витрати   
040230650 Капітальний ремонт транспортних засобів (ВНА) Вкладення в необоротні активи    
04024х750 Поточний ремонт  інших основних  засобів(ІОВ) Інші операційні витрати    
04025х650 Капітальний ремонт інших основних  засобів (ВНА) Вкладення в необоротні активи    
0403ххххх Обслуговування основних засобів   Інші  
04031х550 Утримання службового житла (АВ) Адміністративні витрати   
04032хххх Обслуговування  машин та обладнання    
040321ххх Обслуговування машин та обладнання виробничого призначення     
040321151 Обслуговування машин та обладнання виробничого призначення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
040321350 Обслуговування машин та обладнання виробничого призначення  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   
040321451 Обслуговування машин та обладнання виробничого призначення  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040322ххх Обслуговування  машин та обладнання невиробничого призначення    
040322151 Обслуговування  машин та обладнання невиробничого призначення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
040322351 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 
040322451 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
040322550 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення  (АВ) Адміністративні витрати     
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04033хххх Обслуговування транспортних засобів     
040330151 Обслуговування транспортних засобів (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
040330351 Обслуговування транспортних засобів (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 
040330451 Обслуговування транспортних засобів(ЗВ) Збутові витрати    логістичні 
040330550 Обслуговування транспортних засобів(АВ) Адміністративні витрати   
04034хххх Обслуговування інших основних  засобів (ІОВ) Інші операційні витрати   
05ххххххх ВИТРАТИ НА ОРЕНДУ    Інші  
0501ххххх Оренда земельних ділянок    
050100151 Оренда земельних ділянок (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
050100350 Оренда земельних ділянок (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   
050100451 Оренда земельних ділянок (ЗВ) Збутові  витрати  логістичні 
050100550 Оренда земельних ділянок (АВ) Адміністративні витрати     
0502ххххх Оренда будівель та споруд      
050200151 Оренда будівель та споруд  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
050200350 Оренда будівель та споруд  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   
050200451 Оренда будівель та споруд  (ЗВ) Збутові  витрати     логістичні 
050200550 Оренда будівель та споруд  (АВ) Адміністративні витрати   
0503ххххх Оренда машин та обладнання    
050300151 Оренда машин та обладнання (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
050300351 Оренда машин та обладнання (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 
050300451 Оренда  машин та обладнання (ЗВ) Збутові витрати    логістичні 
050300550 Оренда машин та обладнання (АВ) Адміністративні витрати   
050300650 Оренда машин та обладнання (ВНА) Вкладення в необоротні активи    
0504ххххх Оренда транспортних засобів    
050400151 Оренда транспортних засобів (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
050400351 Оренда транспортних засобів (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   логістичні 
050400451 Оренда транспортних засобів(ЗВ) Збутові витрати     логістичні 
050400550 Оренда транспортних засобів(АВ) Адміністративні витрати   
050400650 Оренда транспортних засобів (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
0505хх550 Оренда житла (АВ) Адміністративні витрати   
0506хх750 Оренда інших основних  засобів (ІОВ)  Інші операційні витрати    



249 

 

Код Стаття витрат Характер витрат 
Вид витрат 

за 
елементами 

Ознака 
витрат 

логістичної 
діяльності 

06ххххххх КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ     
0601ххххх Витрати на електроенергію    
060100111 Витрати на електроенергію (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  Матеріальні  логістичні 
060100210 Витрати на електроенергію (ВВ) Виробничі витрати Матеріальні  
060100311 Витрати на електроенергію (ЗвВ) Загальновиробничі  витрати Матеріальні логістичні 
060100411 Витрати на електроенергію (ЗВ) Збутові  витрати Матеріальні логістичні 
060100510 Витрати на електроенергію (АВ) Адміністративні витрати Матеріальні  
0602ххххх Витрати на газ    
060200111 Витрати на газ (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати Матеріальні логістичні 
060200311 Витрати на газ (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  Матеріальні логістичні 
060200411 Витрати на газ (ЗВ) Збутові  витрати Матеріальні логістичні 
060200510 Витрати на газ (АВ) Адміністративні витрати  Матеріальні  
0603ххххх Водопостачання та водовідведення      
060300111 Водопостачання та водовідведення  (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  Матеріальні логістичні 
060300210 Водопостачання та водовідведення  (ВВ) Виробничі витрати Матеріальні  
060300311 Водопостачання та водовідведення  (ЗвВ) Загальновиробничі витрати Матеріальні логістичні 
060300411 Водопостачання та водовідведення  (ЗВ) Збутові  витрати Матеріальні логістичні 
060300510 Водопостачання та водовідведення  (АВ) Адміністративні витрати   Матеріальні  
0604ххххх Прибирання територій та  вивіз сміття    
060400151 Прибирання територій та  вивіз сміття (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати Інші  логістичні 
060400351 Прибирання територій та  вивіз сміття (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  Інші  логістичні 
060400451 Прибирання територій та  вивіз сміття (ЗВ) Збутові витрати Інші  логістичні 
060400550 Прибирання територій та  вивіз сміття (АВ) Адміністративні витрати   Інші   
0605ххххх Послуги з опалення приміщень    
060500151 Послуги з опалення приміщень (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  Інші  логістичні 
060500351 Послуги з опалення приміщень (ЗвВ) Загальновиробничі витрати Інші  логістичні 
060500451 Послуги з опалення приміщень (ЗВ) Збутові витрати Інші  логістичні 
060500550 Послуги з опалення приміщень (АВ) Адміністративні витрати  Інші   
0606ххххх Інші комунальні послуги    
060600151 Інші комунальні послуги (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  Інші  логістичні 
060600351 Інші комунальні послуги (ЗвВ) Загальновиробничі витрати Інші  логістичні 
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060600451 Інші комунальні послуги (ЗВ) Збутові витрати  Інші  логістичні 
060600550 Інші комунальні послуги (АВ) Адміністративні витрати Інші   
07ххххххх ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ   Інші  
070000151 Транспортні послуги   (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
070000350 Транспортні послуги (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   
070000451 Транспортні послуги (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
070000550 Транспортні послуги (АВ) Адміністративні витрати    
070000650 Транспортні послуги  (ВНА) Вкладення  в необоротні активи   
08ххххххх ПОСЛУГИ  ЗВ'ЯЗКУ   Інші  
0801хх550 Поштові витрати (АВ) Адміністративні витрати    
0802хх550 Кур'єрські послуги  (АВ) Адміністративні витрати   
0803ххххх Стаціонарний телефонний зв'язок    
080300151 Стаціонарний телефонний  зв'язок (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
080300350 Стаціонарний телефонний зв'язок (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
080300451 Стаціонарний телефонний зв'язок (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
080300550 Стаціонарний телефонний  зв'язок (АВ) Адміністративні витрати     
0804ххххх Мобільний телефонний  зв'язок    
080400151 Мобільний телефонний  зв'язок (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
080400350 Мобільний телефонний  зв'язок (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   
080400451 Мобільний телефонний зв'язок (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
080400550 Мобільний телефонний  зв'язок (АВ) Адміністративні витрати    
0805ххххх Інтернет    
080500151 Інтернет (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
080500451 Інтранет (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
080500550 Інтранет (АВ) Адміністративні витрати    
0806хх550 Інші послуги зв'язку (АВ) Адміністративні витрати   
09ххххххх РЕКЛАМНІ ТА МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ   Інші  
0901ххххх Витрати на маркетинг     
090100651 Послуги з виробництва реклами (ВНА) Вкладення в необоротні активи  логістичні 
090100451 Послуги з розміщення теле- та радіо реклами  (ЗВ) Збутові витрати   логістичні 
090100451 Послуги з розміщення реклами в друкованих ЗМІ (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
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090100451 Послуги з розміщення зовнішньої реклами  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
090100451 Витрати на передпродажну підготовку товарів (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
090100651 Послуги з розробки  дизайну упаковок та логотипів  (ВНА) Вкладення в необоротні активи  логістичні 
090100451 Послуги з розробки  дизайну упаковок та логотипів  (ЗВ) Збутові витрати   логістичні 
090100451 Витрати на маркетингові дослідження (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
090100651 Витрати на маркетингові дослідження (ВНА) Вкладення в необоротні активи  логістичні 
0902ххххх Витрати на трейд -маркетинг    
090200451 Розміщення цінової пропозиції в мережевому буклеті (ЗВ) Збутові витрати   логістичні 
090200451 Витрати на бонуси (ЗВ) Збутові витрати   логістичні 
10ххххххх ПОСЛУГИ ІНШИХ СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ   Інші  
1001ххххх Послуги з організації    
100100151 Послуги з організації постачання (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
100100451 Послуги з організації збуту  (ЗВ) Збутові  витрати   логістичні 
1002ххххх Послуги страхування    
100200151 Послуги страхування при постачанні (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
100200451 Послуги страхування  при збуті (ЗВ) Збутові  витрати  логістичні 
100200550 Послуги страхування  (АВ) Адміністративні витрати    
1003ххххх Послуги охорони    
100300151 Послуги охорони (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
100300350 Послуги  охорони (ЗвВ) Загальновиробничі витрати   
100300451 Послуги охорони  (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
100300550 Послуги  охорони (АВ) Адміністративні витрати     
1004хх550 Аудиторські та консультаційні послуги  (АВ) Адміністративні витрати   
1005хх550 Нотаріальні послуги (АВ) Адміністративні витрати   
1006хх550 Юридичні послуги (АВ) Адміністративні витрати   
1007хх550 Оціночні послуги (АВ) Адміністративні витрати   
1008ххххх Послуги з обслуговування програмного забезпечення    
100800151 Послуги з обслуговування програмного забезпечення (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
100800350 Послуги з обслуговування програмного забезпечення (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
100800451 Послуги з обслуговування програмного забезпечення (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
100800550 Послуги з обслуговування програмного забезпечення (АВ) Адміністративні витрати    
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1009хх550 Інформаційні послуги та підписка періодичних видань (АВ) Адміністративні витрати    
1010хх550 Рекрутингові послуги (АВ) Адміністративні витрати   
1011ххххх Послуги з розробки проектно-технічної документації    
101100550 Послуги з розробки проектно-технічної документації (АВ) Адміністративні витрати   
101100650 Послуги з розробки проектно-технічної документації (ВНА) Вкладення в необоротні активи    

1012хх450 
Послуги по сертифікації чи обов’язкової державної повірки готової 
продукції (ЗВ) Збутові витрати 

 логістичні 

1013ххххх Послуги з дослідження та розробок    
101300350 Послуги з дослідження та розробок (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
101300650 Послуги з дослідження та розробок (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
101300750 Послуги з дослідження та розробок (ІО) Інші операційні витрати   
1014хх350 Послуги з утилізації відходів виробництва (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
1015ххххх Інші послуги сторонніх організацій    
101500350 Інші послуги сторонніх організацій (ЗвВ) Загальновиробничі витрати    
101500451 Інші послуги сторонніх організацій (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
101500550 Інші послуги сторонніх організацій (АВ) Адміністративні витрати     
101500650 Інші послуги сторонніх організацій (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
101500750 Інші послуги сторонніх організацій (ІОВ) Інші операційні витрати   
11ххххххх ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ   Інші  
1101ххххх Податок (плата) за землю    
110100151 Податок (плата) за землю (ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати   логістичні 
110100351 Податок (плата) за землю (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
110100451 Податок (плата) за землю (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
110100550 Податок (плата) за землю (АВ) Адміністративні витрати   
1102ххххх Податок на майно    
110200151 Податок на майно ТЗВ) Транспортно-заготівельні витрати  логістичні 
110200351 Податок на майно (ЗвВ) Загальновиробничі витрати  логістичні 
110200451 Податок на майно (ЗВ) Збутові витрати  логістичні 
110200550 Податок на майно (АВ) Адміністративні витрати   
1103хх550 Екологічний податок (АВ) Адміністративні витрати   
1104хх550 Мито (АВ) Адміністративні витрати   
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1105хх550 Судовий збір (АВ) Адміністративні витрати   
1104хх550 Інші податки, збори та обов'язкові платежі (АВ) Адміністративні   
12ххххххх ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ   Інші  
1201хх550 Витрати на ліцензії, патенти (АВ) Адміністративні   
1202хх550 Витрати на реєстрацію прав власності на майно (АВ) Адміністративні   
1203хх650 Дозвільна документація на будівництво (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
13ххххххх ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ   Інші  
1301хх750 Втрати від браку (ІОВ) Інші операційні витрати   
1302хх750 Сумнівні та безнадійні борги (ІОВ) Інші операційні витрати   
1303хх750 Нестачі та втрати від псування цінностей (ІОВ)  Інші операційні витрати   
1304хх750 Втрати від операційних курсових різниць(ІОВ) Інші операційні витрати   
1305хх750 Собівартість реалізованої іноземної валюти (ІОВ) Інші операційні витрати   
1306хх750 Собівартість реалізованих інших оборотних активів (ІОВ) Інші операційні витрати   
1307хх750 Штрафи та пені з податку на прибуток (ІОВ) Інші операційні витрати   
1308хх750 Штрафи та пені з ПДВ  (ІОВ) Інші операційні витрати   
1309хх750 Інші штрафи та  пені (ІОВ) Інші операційні витрати   
1310хх750 Втрати від знецінення запасів (ІОВ) Інші операційні витрати   
1311хх750 Благодійна та спонсорська допомога (ІОВ) Інші операційні витрати   
1314хх550 Представницькі витрати (АВ) Адміністративні   
1315хх750 Інші витрати операційної діяльності (ІОВ)  Інші операційні витрати   
14ххххххх ПОСЛУГИ БАНКІВ  Інші  
1401хх550 Розрахунково-касове обслуговування (АВ) Адміністративні   
15ххххххх ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ1   Інші  
1501хх750 Процентні витрати (ІОВ) Інші операційні витрати    
1502хх650 Процентні витрати (по цільових кредитах під будівництво) (ВНА) Вкладення в необоротні активи   
1503хх750 Комісії  за  борговим фінансуванням (ІОВ) Інші операційні витрати    
1504хх750 Нотаріальні витрати за договорами застави (ІОВ) Інші операційні витрати    
1505хх750 Страхові послуги, пов'язані з отриманням кредитів (ІОВ) Інші операційні витрати   
1506хх750 Втрати від неопераційних курсових різниць (ІОВ) Інші операційні витрати   
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150700750 Інші фінансові витрати (ІОВ) Інші операційні витрати   
16ххххххх ІНШІ ВИТРАТИ   Інші  
1601хх850 Втрати від неопераційних курсових різниць (ІВ)  Інші витрати   
1602хх850 Втрати від участі в капіталі (ІВ) Інші витрати    
1603хх850 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (ІВ) Інші витрати    
1604хх850 Уцінка фінансових інвестицій (ІВ) Інші витрати    
1605хх850 Уцінка необоротних активів (ІВ) Інші витрати    
1606хх850 Інші витрати (ІВ) Інші витрати    
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Додаток З 
Таблиця З.1 

Джерела інформації для обліку логістичних витрат за центрами відповідальності* 

Центри відповідальності 
другого рівня  

(центри логістичних витрат) 

Склад логістичних витрат Інформаційні джерела  
щодо логістичних витрат 

(первинні документи) 
Відділ постачання Витрати на пошук, оцінку постачальників Авансовий звіт 

Витрати на проведення переговорів та укладення 
договорів з постачальниками 

Авансовий звіт 

Заробітна плата працівників відділу та відрахування на 
соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на опалення, освітлення Рахунки, платіжні доручення 
Амортизація основних засобів відділу Розрахунок нарахування  амортизації 
Витрати на папір, канцтовари тощо Рахунки, платіжні доручення, чеки 
Витрати на зв'язок  Рахунки, платіжні доручення 

Склади виробничих запасів 
(сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів, запасних 
частин та інших ТМЦ) 

Заробітна плата завідувачів складів, комірників та інших 
працівників та відрахування на соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на опалення, освітлення, воду Рахунки, платіжні доручення 
Витрати на транспортування в межах складів Розрахунок розподілу витрат транспортного відділу 
Амортизація основних засобів складів Розрахунок амортизації основних засобів 
Витрати на утримання та ремонт складських приміщень  Накладні, відомість нарахування заробітної плати, 

розрахунки, договори з сторонніми організаціями, 
акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення 

Витрати на утримання та ремонт складського 
устаткування 

Накладні, відомість нарахування заробітної плати, 
розрахунки, договори з сторонніми організаціями, 
акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення 

Витрати на охорону складських приміщень Договори з охоронними фірмами, акти виконаних 
робіт, рахунки, платіжні доручення 

Витрати на страхування виробничих запасів Поліс, рахунки, платіжні доручення 
Обслуговуючі підрозділи 
(дільниці, цехи, майстерні) 

Витрати на організацію та управління виробництвом 
(загальновиробничі) 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунок 
розподілу загальновиробничих витрат 

Витрати на транспортування виробничих запасів, 
деталей, напівфабрикатів між виробничими підрозділами 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки, 
акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення, 
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Розрахунок амортизації транспортних засобів та інші 
Витрати на пакування готової продукції (тарний цех) 

- витрати на тару, тароматеріали й пакувальні 
матеріали;  

- заробітна плата працівників, що займаються 
виготовленням тари  і пакуванням та відрахування на 
соціальні заходи;  

- амортизація устаткування дільниць, цехів, 
майстерень з виготовлення тари  і пакування; 

- витрати на опалення, освітлення, воду  дільниць, 
цехів, майстерень з виготовлення тари  і пакування 

Накладні,  
 
 
Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 
 
Розрахунок амортизації основних засобів 
 
Рахунки, платіжні доручення 

Витрати на контроль якості готової продукції (центральна 
заводська лабораторія): 

- витрати на придбання хімреактивів, політестів 
тощо; 

- витрати на придбання МШП; 
- заробітна плата працівників лабораторій з 

контролю якості та відрахування на соціальні заходи;  
- амортизація приладів та обладнання лабораторій з 

контролю якості;  
- витрати на опалення, освітлення, воду для 

лабораторій з контролю якості 

 
Накладні, рахунки, платіжні доручення. чеки 
 
Відомість нарахування заробітної плати, розрахунок 
амортизації основних засобів 
Розрахунок амортизації основних засобів 
 
Рахунки, платіжні доручення 

Витрати на обов’язкову державну повірку готової 
продукції  

Договори з ДП метрології та стандартизації, акти 
виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення 

Відділ транспорту Заробітна плата працівників відділу та відрахування на 
соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Заробітна плата водіїв, експедиторів та вантажників і 
відрахування на соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на пальне для власного транспорту Договір з АЗС, шляхові листи, рахунки, акт 
виконаних робіт, платіжні доручення 

Витрати на утримання та ремонт власного транспорту (у 
т.ч. внутрішньовиробничого) 

Акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення 

Амортизація транспортних засобів Розрахунок амортизації транспортних засобів 
Витрати на страхування власного транспорту Поліс, рахунки, платіжні доручення 
Витрати на опалення, освітлення Рахунки, платіжні доручення 
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Витрати на зв'язок Рахунки, платіжні доручення 
Витрати на пошук перевізників Авансові звіти 
Витрати на проведення переговорів та укладення 
договорів з перевізниками 

Авансові звіти 

Витрати за транспортно-експедиційні, навантажувально-
розвантажувальні послуги, виконані сторонніми 
організаціями (перевізниками) 

Договори , акти виконаних робіт, рахунки, платіжні 
доручення 

Відділ збуту Витрати на пошук, оцінку покупців Авансовий звіт 
Витрати на проведення переговорів та укладення 
договорів з покупцями 

Авансовий звіт 

Заробітна плата працівників відділу та відрахування на 
соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на опалення, освітлення Рахунки, платіжні доручення 
Амортизація основних засобів відділу Розрахунок амортизації основних засобів 
Витрати на папір, канцтовари тощо Рахунки, платіжні доручення, чеки 
Витрати на зв'язок Рахунки, платіжні доручення 

Склади готової продукції Витрати на маркетингові дослідження Авансовий звіт, рахунки, платіжні доручення, акти 
виконаних робіт 

Витрати на виконання спеціальних замовлень Договори, акти виконаних робіт, агентські угоди, 
рахунки, платіжні доручення 

Витрати на проведення переговорів Авансовий звіт 
Витрати на рекламу Акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення 
Витрати на придбання спеціальної літератури Квитанції, товарні та касові чеки, платіжні доручення, 

видаткові ордери 
Витрати на обслуговування  споживачів (гарантійний та 
післяпродажний ремонт) 

Договори, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні 
доручення 

Заробітна плата працівників відділу та відрахування на 
соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на опалення, освітлення Рахунки, платіжні доручення 
Відділ маркетингу Витрати на маркетингові дослідження Авансовий звіт, рахунки, платіжні доручення, акти 

виконаних робіт 
Витрати на виконання спеціальних замовлень Договори, акти виконаних робіт, агентські угоди, 

рахунки, платіжні доручення 
Витрати на проведення переговорів Авансовий звіт 
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Витрати на рекламу Акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення 
Витрати на придбання спеціальної літератури Квитанції, товарні та касові чеки, платіжні доручення, 

видаткові ордери 
Витрати на обслуговування  споживачів (гарантійний та 
післяпродажний ремонт) 

Договори, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні 
доручення 

Заробітна плата працівників відділу та відрахування на 
соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на опалення, освітлення Рахунки, платіжні доручення 
Амортизація основних засобів відділу Розрахунок амортизації основних засобів 
Витрати на папір, канцтовари тощо Рахунки, платіжні доручення, чеки 
Витрати на зв'язок Рахунки, платіжні доручення 

Відділ логістики Заробітна плата працівників відділу та відрахування на 
соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на опалення, освітлення Рахунки, платіжні доручення 
Амортизація основних засобів відділу Розрахунок амортизації основних засобів 
Витрати на папір, канцтовари тощо Рахунки, платіжні доручення, чеки 
Витрати на зв'язок Рахунки, платіжні доручення 

Відділ інформаційного 
забезпечення 

Заробітна плата працівників відділу та відрахування на 
соціальні заходи 

Відомість нарахування заробітної плати, розрахунки 

Витрати на опалення, освітлення Рахунки, платіжні доручення 
Витрати на послуги зв’язку та Інтернет Договори, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні 

доручення 
Витрати на обслуговування інформаційних систем Договори, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні 

доручення 
Витрати на придбання обчислювальної техніки Рахунки, платіжні доручення 
Витрати на ремонт та обслуговування обчислювальної 
техніки 

Договори, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні 
доручення 

Витрати на придбання оргтехніки Рахунки, платіжні доручення 
Витрати на ремонт та обслуговування оргтехніки Договори, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні 

доручення 
Амортизація обчислювальної техніки  та оргтехніки Розрахунок амортизації основних засобів 

*Примітка. Сформовано автором     
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Склад та взаємозв’язок центрів відповідальності (центрів логістичних витрат) виробничих підприємств* 

Код Функціональні 
центри відповідальності  

першого рівня 
(за фазами логістичної діяльності) 

Код Основні 
центри відповідальності (центри витрат) 

другого рівня 
(за структурними підрозділами) 

1 Фаза постачання 10 Відділ постачання 
20 Склад виробничих запасів №1 
21 Склад виробничих запасів №2 
 … 
32 Відділ транспорту (в частині забезпечення постачання виробничих запасів) 
70 Відділ логістики (в частині організації постачання виробничих запасів) 
80 Відділ інформаційного забезпечення (в частині забезпечення постачання) 

2 Фаза виробництва 30 Лабораторія повірки якості продукції 
31 Тарний цех 
33 Дільниця технологічного транспорту (для забезпечення транспортування виробничих запасів, 

деталей, напівфабрикатів між виробничими підрозділами) 
70 Відділ логістики (в частині організації внутрішньовиробничої діяльності) 
80 Відділ інформаційного забезпечення (в частині забезпечення виробництва) 

3 Фаза збуту 40 Відділ збуту 
  
50 Склад готової продукції №1 
51 Склад готової продукції №2 
 … 
60 Відділ маркетингу 
32 Відділ транспорту (в частині забезпечення збуту) 
70 Відділ логістики (в частині організації збутової діяльності) 
80 Відділ інформаційного забезпечення (в частині забезпечення збуту) 

*Примітка. Розроблено автором     
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Додаток К 
 

Рекомендації з формування центрів відповідальності  
щодо логістичних витрат * 

 
1. Основні поняття, що застосовуються 

1.1. Логістичні витрати – це витрати просторово-часового переміщення різних форм 
матеріальних потоків, супроводжуючих їх фінансового та інформаційного потоків та витрати, 
пов'язані із управлінням логістичною діяльністю виробничого підприємства. 

1.2. Центр відповідальності – це виокремлений сегмент (підрозділ, відділ, процес) 
підприємства, який очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями і відповідає 
за результати його діяльності. 

1.3. Центр відповідальності логістичної діяльності виробничого підприємства – це 
фаза логістичної діяльності чи виокремлений структурний підрозділ (відділ) підприємства, що 
задіяний в процесах логістики, який очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями 
і відповідає за результати його діяльності. 

1.4. Центр логістичних витрат – структурний підрозділ, що бере участь у логістичних 
процесах, у межах якого здійснюється споживання матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів та керівник якого має повноваження і несе відповідальність за формування 
показників логістичних витрат. 
 

2. Мета формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат 
2.1. Підвищення ефективності використання ресурсів, що знаходяться в розпорядженні 

центрів відповідальності другого рівня (структурних підрозділах, що задіяні у логістичних 
процесах). 

2.2. Забезпечення взаємозв’язку між окремими структурними підрозділами (центрами 
логістичних витрат) та фазами логістичної діяльності. 

2.3. Проведення контролю ефективності діяльності структурних підрозділів (центрів 
логістичних витрат). 

2.4. Удосконалення стимулювання керівників та працівників центрів відповідальності 
другого рівня (структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах) за загальні кінцеві 
результати логістичної діяльності виробничого підприємства. 

2.5. Підвищення обґрунтованості рішень, що приймаються на всіх рівнях управління 
логістичною діяльністю підприємства. 

 
3. Вимоги до формування центрів відповідальності 

3.1. Встановлення взаємозв’язку центрів відповідальності обох рівнів з організаційною 
структурою (структурними підрозділами) та фазами логістичної діяльності підприємства 
(логістичними процесами та операціями). 

3.2. Призначення відповідального керівника за логістичні витрати центру 
відповідальності. 

3.3. Використання показників оцінювання обсягів логістичних витрат центрів 
відповідальності обох рівнів. 

3.4. Визначення та розподіл повноважень і відповідальності керівників структурних 
підрозділів за досягнення показників діяльності кожного центру відповідальності;  

3.5. Забезпечення внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами 
відповідальності обох рівнів. 

 
4. Етапи формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат 

4.1. Виокремлення центрів відповідальності першого рівня та центрів відповідальності 
другого рівня (центрів логістичних витрат) та розподіл відповідальності. 

4.2. Призначення відповідальних за результати діяльності центру відповідальності 
другого рівня (центру логістичних витрат) – керівників структурних підрозділів. 
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4.3. Визначення переліку та змісту бюджетів логістичних витрат і звітів про їх виконання 
для центрів відповідальності двох рівнів. 

4.4. Визначення методики обліку логістичних витрат за центрами відповідальності обох 
рівнів. 

4.5. Визначення методики формування бюджетів центрів відповідальності другого рівня 
(центрів логістичних витрат) та на їх основі центрів відповідальності першого рівня і звітів про 
їх виконання на основі даних управлінського обліку. 

4.6. Моніторинг та оцінювання логістичних витрат центрів відповідальності обох рівнів. 
 

5. Структура центрів відповідальності логістичних витрат  
5.1. Залежно від меж контролю керівниками структурних підрозділів логістичних витрат 

центри відповідальності поділяються на функціональні та основні. 
5.2. Функціональний центр відповідальності (ЦВ першого рівня) — це центр 

відповідальності, в якому результат не може бути виміряний відповідним фінансовим 
показником і немає чіткої залежності між використаними ресурсами та результатами діяльності 
(фаза логістичної діяльності). 

5.3. Основний центр відповідальності (центр логістичних витрат) (ЦВ другого рівня) 
— це центр відповідальності, в якому результат діяльності може бути виміряний та можна 
визначити ресурси, необхідні для здійснення логістичних процесів (структурні підрозділи, 
задіяні у логістичних процесах). 

5.4. Із урахуванням типової організаційної структури підприємств з виробництва 
контрольно-вимірювальних приладів загальна система центрів відповідальності логістичних 
витрат для підприємств галузі  визначена у такому складі (табл. 1) 

Таблиця 1 
Довідник центрів відповідальності (центрів логістичних витрат) підприємств з 

виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 

 
Код центру 

відповідальності 
Назва центру відповідальності 

Центри відповідальності першого рівня  
(функціональні – за фазами логістичної діяльності) 

1 Фаза постачання 
2 Фаза виробництва 
3 Фаза збуту 

Центри відповідальності другого рівня – центри витрат  
(основні – за структурними підрозділами) 

10 Відділ постачання 
20-29 Склади виробничих запасів 
30-39 Обслуговуючі підрозділи (лабораторія повірки якості продукції, 

тарний цех, відділ транспорту, дільниця технологічного транспорту) 
40 Відділ збуту 

50-59 Склади готової продукції 
60 Відділ маркетингу 
70 Відділ логістики 
80 Відділ інформаційного забезпечення 

*Примітка. Запропоновано автором 

5.5. Керівництво центру відповідальності здійснюється в залежності від варіанта його 
утворення. У випадку тимчасової відсутності керівника (відрядження, хвороба, відпустка і т.д.) 
виконання його обов’язків покладається на заступника, а при відсутності останнього – на 
керівника одного з управлінь або відділів у структурі центрів відповідальності.  

 
*Примітка. Розроблено автором для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів  
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Додаток Л 
Таблиця Л.1 

Фрагмент робочого плану рахунків управлінського обліку в частині логістичних витрат* 
(на прикладі підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів) 

Підсистеми синтетичного 
обліку 

Підсистема аналітичного обліку 

Код і назва 
балансового  

рахунка, 
(ХХ) 

Код і назва 
субрахунка, 

(Х) 

Центри відповідальності 
другого рівня 

(основні – за структурними підрозділами) 

Види витрат 

Код і назва рахунка 
3-го порядку  (ХХ) 

Код і назва рахунка** 

4-го порядку (ХХХХХХХХХ) 
Клас 2 “Запаси” 

23 “Виробництво” 239 “Витрати 
логістичної 
діяльності” 

10 “Витрати відділу постачання” 010600111 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки  
010700111 Канцелярські товари 
011100111 Витрати на МШП 
020100121 Заробітна плата   
020200121 Премії та інші виплати персоналу 
020300131 Єдиний соціальний внесок 
030100151 Добові 
030200151 Проживання 
030300151 Витрати на транспорт у відрядженні   
030400151 Інші витрати на відрядження   
040122141 Амортизація  обладнання невиробничого призначення   
040222151 Ремонт обладнання невиробничого призначення   
040322151 Обслуговування обладнання невиробничого призначення   
050300151 Оренда обладнання 
060100111 Витрати на електроенергію 
060300111 Водопостачання та водовідведення   
060500151 Послуги з опалення приміщень 
070000151 Транспортні послуги    
080300151 Стаціонарний телефонний  зв'язок 
080400151 Мобільний телефонний  зв'язок 
080500151 Інтернет 
100100151 Послуги з організації постачання 
100200151 Послуги страхування при постачанні 
100300151 Послуги охорони 
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20 “Витрати складу виробничих запасів №1” 010520111 Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення 
010700111 Канцелярські товари 
010900111 Паливно-мастильні матеріали 
011100111 Витрати на МШП 
020100121 Заробітна плата   
020200121 Премії та інші виплати персоналу 
020300131 Єдиний соціальний внесок 
040110141 Амортизація  будівель та споруд 
040122141 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   
040210151 Поточний ремонт будівель та споруд 
040222151 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   
040322151 Обслуговування  машин та обладнання невиробничого призначення   
050100151 Оренда земельних ділянок 
050200151 Оренда будівель та споруд   
050300151 Оренда машин та обладнання 
060100111 Витрати на електроенергію 
060300111 Водопостачання та водовідведення   
060500151 Послуги з опалення приміщень 
060600151 Інші комунальні послуги 
080300151 Стаціонарний телефонний  зв'язок 
080400151 Мобільний телефонний  зв'язок 
080500151 Інтернет 
100300151 Послуги охорони 
110100151 Податок (плата) за землю 
110200151 Податок на майно 

21 “Витрати складу виробничих запасів №2” Див. вище 
30 “Витрати лабораторії повірки якості 
продукції” 

011100311 Витрати на МШП 
020100321 Заробітна плата працівників загальновиробничого персоналу   
020200321 Премії та інші виплати персоналу   
020300331 Єдиний соціальний внесок   
040122341 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   
040222351 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   
040322351 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення 

31 “Витрати тарного цеху” 0102хх210 Основні матеріали 
011100211 Витрати на МШП 
020100221 Заробітна плата працівників допоміжного виробництва 
020200221 Премії та інші виплати персоналу   
020300231 Єдиний соціальний внесок   
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040121241 Амортизація  машин та обладнання виробничого призначення   
040221250 Поточний ремонт машин та обладнання виробничого призначення   
060100211 Витрати на електроенергію 
060200211 Витрати на газ 
060300211 Водопостачання та водовідведення   
060500251 Послуги з опалення приміщень 

32 “Витрати відділу транспорту” 010530211 Запасні частини для транспортних засобів   
010900211 Паливно-мастильні матеріали 
011100211 Витрати на МШП 
020100221 Заробітна плата   
020200221 Премії та інші виплати персоналу 
020300231 Єдиний соціальний внесок 
030100251 Добові 
030200251 Проживання 
030300251 Витрати на транспорт у відрядженні   
030400251 Інші витрати на відрядження   
040130241 Амортизація  транспортних засобів 
040230251 Поточний ремонт транспортних засобів 
040330251 Обслуговування транспортних засобів 
050400251 Оренда транспортних засобів 
060100211 Витрати на електроенергію 
060300211 Водопостачання та водовідведення   
060500251 Послуги з опалення приміщень 
080300251 Стаціонарний телефонний  зв'язок 
080400251 Мобільний телефонний зв'язок 
080500251 Інтернет 
100300251 Послуги охорони 

33 “Витрати дільниці технологічного 
транспорту” 

010530211 Запасні частини для транспортних засобів   

 010900211 Паливно-мастильні матеріали 
 011100211 Витрати на МШП 
 020100221 Заробітна плата   
 020200221 Премії та інші виплати персоналу 
 020300231 Єдиний соціальний внесок 
 040130241 Амортизація  транспортних засобів 
 040230251 Поточний ремонт транспортних засобів 
 040330251 Обслуговування транспортних засобів 
40 “Витрати відділу збуту” 010600411 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 
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010700411 Канцелярські товари 
011100411 Витрати на МШП 
020100421 Заробітна плата   
020200421 Премії та інші виплати персоналу 
020300431 Єдиний соціальний внесок   
030100451 Добові 
030200451 Проживання 
030300451 Витрати на транспорт у відрядженні   
030400451 Інші витрати на відрядження   
040110441 Амортизація  будівель та споруд 
040210451 Поточний ремонт будівель та споруд 
050200451 Оренда будівель та споруд   
060100411 Витрати на електроенергію 
060200411 Витрати на газ 
060300411 Водопостачання та водовідведення   
060400451 Прибирання територій та  вивіз сміття 
060500451 Послуги з опалення приміщень 
060600451 Інші комунальні послуги 
080300451 Стаціонарний телефонний зв'язок 
080400451 Мобільний телефонний зв'язок 
080500451 Інтранет 
090100451 Витрати на передпродажну підготовку товарів 
100100451 Послуги з організації збуту   
100200451 Послуги страхування при збуті 
101500451 Інші послуги сторонніх організацій 

50 “ Витрати складу готової продукції №1” 010400411 Тара та упаковка 
010600411 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 
010700411 Канцелярські товари 
011100411 Витрати на МШП 
020100421 Заробітна плата   
020200421 Премії та інші виплати персоналу 
020300431 Єдиний соціальний внесок   
040110441 Амортизація  будівель та споруд 
040122441 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    
040210451 Поточний ремонт будівель та споруд 
040222451 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   
040322451 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   
050100451 Оренда земельних ділянок 
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050200451 Оренда будівель та споруд   
050300451 Оренда  машин та обладнання 
060100411 Витрати на електроенергію 
060200411 Витрати на газ 
060300411 Водопостачання та водовідведення   
060400451 Прибирання територій та  вивіз сміття 
060500451 Послуги з опалення приміщень 
060600451 Інші комунальні послуги 
080300451 Стаціонарний телефонний зв'язок 
080400451 Мобільний телефонний зв'язок 
080500451 Інтранет 
100300451 Послуги охорони   
101500451 Інші послуги сторонніх організацій 
110100451 Податок (плата) за землю 
110200451 Податок на майно 

51 “Витрати складу готової продукції № 2” Див. вище 
60 “Витрати відділу маркетингу” 010600411 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 

010700411 Канцелярські товари 
010800411 Рекламні та  маркетингові  матеріали 
011100411 Витрати на МШП 
020100421 Заробітна плата   
020200421 Премії та інші виплати персоналу 
020300431 Єдиний соціальний внесок   
030100451 Добові 
030200451 Проживання 
030300451 Витрати на транспорт у відрядженні   
030400451 Інші витрати на відрядження   
040122441 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    
040322451 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   
060100411 Витрати на електроенергію 
060300411 Водопостачання та водовідведення   
060500451 Послуги з опалення приміщень 
080300451 Стаціонарний телефонний зв'язок 
080400451 Мобільний телефонний зв'язок 
080500451 Інтранет 
090100451 Послуги з розміщення теле- та радіо реклами   
090100451 Послуги з розміщення реклами в друкованих ЗМІ 
090100451 Послуги з розміщення зовнішньої реклами   
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090100451 Послуги з розробки  дизайну упаковок та логотипів   
090100451 Витрати на маркетингові дослідження 
090200451 Розміщення цінової пропозиції в мережевому буклеті 
101500451 Інші послуги сторонніх організацій 

70 “Витрати відділу логістики”  010600511 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 
010700511 Канцелярські товари 
011100511 Витрати на МШП 
020100521 Заробітна плата   
020200521 Премії та інші виплати персоналу 
020300531 Єдиний соціальний внесок 
030100551 Добові 
030200551 Проживання 
030300551 Витрати на транспорт у відрядженні   
030400551 Інші витрати на відрядження   
080300551 Стаціонарний телефонний  зв'язок 
080400551 Мобільний телефонний  зв'язок 
080500551 Інтернет 

80 “Витрати відділу інформаційного 
забезпечення”  

010600511 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 
010700511 Канцелярські товари 
011100511 Витрати на МШП 
020100521 Заробітна плата   
020200521 Премії та інші виплати персоналу 
020300531 Єдиний соціальний внесок   
030100551 Добові 
030200551 Проживання 
030300551 Витрати на транспорт у відрядженні   
030400551 Інші витрати на відрядження   
040122541 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    
040222551 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   
040322551 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   
080300551 Стаціонарний телефонний зв'язок 
080400551 Мобільний телефонний зв'язок 
080500551 Інтранет 
100800551 Послуги з обслуговування програмного забезпечення 
101500551 Інші послуги сторонніх організацій 

* Примітка. Розроблено автором 

**Примітка. Назви рахунків відповідають статтям витрат у Довіднику витрат виробничого підприємства для потреб управлінського обліку логістичних витрат 
(додатокЖ ) 
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Додаток Л 
Таблиця Л.2 

Облік логістичних витрат виробничих підприємств  
за центрами відповідальності  

 
№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
Облік логістичних витрат центрів відповідальності другого рівня 

(функціональних – за структурними підрозділами) 
1. Відображено витрати відділу постачання:  
1.1 списано матеріали для комп'ютерної та 

офісної техніки 
23910010600111 
“Витрати відділу 
постачання” 

209 “Інші матеріали” 

1.2 списано канцелярські товари 23910010600111 
“Витрати відділу 
постачання” 

209 “Інші матеріали” 

1.3 списано МШП 23910010600111 
“Витрати відділу 
постачання” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

1.4 нараховано заробітну плату 23910020100121 
“Витрати відділу 
постачання” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

1.5 нараховано премії та інші виплати персоналу 23910020200121 
“Витрати відділу 
постачання” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

1.6 нараховано єдиний соціальний внесок 23910020300131 
“Витрати відділу 
постачання” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

1.7 відображена сума добових 23910030100151 
 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

1.8 відображено витрати на найм житлового 
приміщення у відрядженні 

23910030200151 
“Витрати відділу 
постачання”  

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

1.9 відображено витрати на проїзд у відрядженні   23910030300151 
“Витрати відділу 
постачання”  

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

1.10 відображено інші витрати на відрядження   23910030400151 
“Витрати відділу 
постачання”  

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

1.11 нараховано амортизацію  обладнання 
невиробничого призначення   

23910040122141 
“Витрати відділу 
постачання”  

131 “Знос основних 
засобів” 
132 "Знос інших 
необоротних 
матеріальних активів" 

1.12 відображено витрати на ремонт обладнання 
невиробничого призначення  (послуги сторонніх 
організацій) 

23910040222151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками”  

1.13 відображено витрати на обслуговування  
обладнання невиробничого призначення(послуги 
сторонніх організацій) 

23910040322151 
“Витрати відділу 
постачання” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.14 нараховано оплату за оренду обладнання 23910050300151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.15 відображено витрати на електроенергію 23910060100111 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 
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1.16 відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   

23910060300111 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.17 відображено витрати на опалення приміщень 23910060500151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.18 відображено витрати на транспортування 
(послуги сторонніх організацій) 

23910070000151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.19 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23910080300151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.20 відображено витрати на мобільний 
телефонний  зв'язок 

23910080400151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.21 відображено витрати на Інтернет 23910080500151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.22 відображено витрати з організації постачання 
(послуги сторонніх організацій) 

23910100100151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

1.23 відображено витрати на страхування при 
постачанні 

23910100200151 
“Витрати відділу 
постачання”  

655 “За страхуванням 
майна” 

1.24 відображено витрати на охорону (послуги 
сторонніх організацій) 

23910100300151 
“Витрати відділу 
постачання”  

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2. Відображено витрати складу виробничих запасів №1 
2.1 списано запасні частини для машин та 

обладнання невиробничого призначення   
23920010520111 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

207 “Запасні частини“ 

2.2 списано канцелярські товари 23920010700111 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

209 “Інші матеріали” 

2.3 списано паливно-мастильні матеріали 23920010900111 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

203 ”Паливо” 

2.4 списано МШП 23920011100111 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

2.5 нараховано заробітну плату 23920020100121 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

2.6 нараховано премії та інші виплати персоналу 23920020200121 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

2.7 нараховано єдиний соціальний внесок 23920020300131 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

2.8 нараховано амортизацію  будівель та споруд 23920040110141 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

131 “Знос основних 
засобів” 
132 "Знос інших 
необоротних 
матеріальних активів" 

2.9 нараховано амортизацію  машин та обладнання 
невиробничого призначення   

23920040122141 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

131 “Знос основних 
засобів”, 132 "Знос 
інших необоротних 
матеріальних активів" 
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2.10 відображено витрати на поточний ремонт 
будівель та споруд (послуги сторонніх 
організацій) 

23920040210151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.11 відображено витрати на ремонт машин та 
обладнання невиробничого призначення (послуги 
сторонніх організацій) 

23920040222151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.12 відображено витрати на обслуговування  
машин та обладнання невиробничого 
призначення (послуги сторонніх організацій) 

23920040322151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.13 нараховано оплату за оренду земельних ділянок 23920050100151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.14 нараховано оплату за оренду будівель та споруд   23920050200151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.15 нараховано оплату за оренду машин та 
обладнання 

23920050300151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.16 відображено витрати на електроенергію 23920060100111 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.17 відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   

23920060300111 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.18 відображено витрати на опалення приміщень 23920060500151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.19 відображено витрати на інші комунальні 
послуги 

23920060600151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.20 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23920080300151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.21 відображено витрати на мобільний 
телефонний  зв'язок 

23920080400151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.22 відображено витрати на Інтернет 23920080500151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.23 відображено витрати на охорону (послуги 
сторонніх організацій) 

23920100300151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

2.24 нараховано податок (плату) за землю 23920110100151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

641 “Розрахунки за 
податками“ 

2.25 нараховано податок на майно 23920110200151 
“Витрати складу вироб-
ничих запасів № 1” 

641 “Розрахунки за 
податками“ 

3. Відображено витрати складу виробничих запасів № 2 
 …   
4. Відображено логістичні витрати лабораторії повірки якості продукції 
4.1 списано МШП 23930011100311 

“Витрати лабораторії 
повірки якості 
продукції” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

4.2 нараховано заробітну плату працівникам 
загальновиробничого персоналу   

23930020100321 
“Витрати лабораторії 
повірки якості 
продукції” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 
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4.3 нараховано премії та інші виплати персоналу 23930020200321 
“Витрати лабораторії 
повірки якості 
продукції” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

4.4 нараховано єдиний соціальний внесок 23930020300331  
“Витрати лабораторії 
повірки якості 
продукції” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

4.5 нараховано амортизацію  машин та обладнання 
невиробничого призначення   

23930040122341 
“Витрати лабораторії 
повірки якості 
продукції” 

131 “Знос основних 
засобів” 
132 "Знос інших 
необоротних 
матеріальних активів" 

4.5 відображено витрати на ремонт машин та 
обладнання невиробничого призначення  (послуги 
сторонніх організацій) 

23930040222351 
“Витрати лабораторії 
повірки якості 
продукції” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

4.6 відображено витрати на обслуговування  
обладнання невиробничого призначення (послуги 
сторонніх організацій) 

23930040322351 
“Витрати лабораторії 
повірки якості 
продукції” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

5 Відображено витрати тарного цеху 
5.1 списано основні матеріали 239310102хх210 

“Витрати тарного 
цеху” 

204 “Тара й тарні 
матеріали” 

5.2 списано МШП 23931011100211 
“Витрати тарного 
цеху” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

5.3 нараховано заробітну плату працівникам 
допоміжного виробництва 

23931020100221 
“Витрати тарного 
цеху” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

5.4 нараховано премії та інші виплати персоналу 23931020200221 
“Витрати тарного 
цеху” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

5.5 нараховано єдиний соціальний внесок 23931020300231 
“Витрати тарного 
цеху” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

5.6 нараховано амортизацію машин та обладнання 
виробничого призначення   

23931040121241 
“Витрати тарного 
цеху” 

131 “Знос основних 
засобів” 
132 "Знос інших 
необоротних 
матеріальних активів" 

5.7 відображено витрати на поточний ремонт 
машин та обладнання виробничого призначення  
(послуги сторонніх організацій) 

23931040221250 
“Витрати тарного 
цеху” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

5.8 відображено витрати на електроенергію 23931060100211 
“Витрати тарного 
цеху” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

5.9 відображено витрати на газопостачання 23931060200211 
“Витрати тарного 
цеху” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

5.10 відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   

23931060300211 
“Витрати тарного 
цеху” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

5.11 відображено витрати на опалення приміщень 23931060500251 
“Витрати тарного 
цеху” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 
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6 Відображено витрати відділу транспорту 
6.1 списано запасні частини для транспортних 

засобів   
23932010530211 
“Витрати відділу 
транспорту” 

207 “Запасні частини” 

6.2 списано паливно-мастильні матеріали 23932010900211 
“Витрати відділу 
транспорту” 

203 “Паливо” 

6.3 списано МШП 23932011100211 
“Витрати відділу 
транспорту” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

6.4 нараховано заробітну плату 23932020100221 
“Витрати відділу 
транспорту” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

6.5 нараховано премії та інші виплати персоналу 23932020200221 
“Витрати відділу 
транспорту” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

6.7 нараховано єдиний соціальний внесок 23932020300231 
“Витрати відділу 
транспорту” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

6.8 відображена сума добових 23932030100251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

6.9 відображено витрати на найм житлового 
приміщення у відрядженні 

23932030200251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

6.9 відображено витрати на проїзд у відрядженні   23932030300251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

6.10 відображено інші витрати на відрядження   23932030400251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

6.11 нараховано амортизацію  транспортних засобів 23932040130241 
“Витрати відділу 
транспорту” 

131 “Знос основних 
засобів” 
 

6.12 нараховано витрати на поточний ремонт 
транспортних засобів(послуги сторонніх 
організацій) 

23932040230251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.13 нараховано витрати на обслуговування 
транспортних засобів(послуги сторонніх 
організацій) 

23932040330251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.14 нараховано оплату за оренду транспортних 
засобів 

23932050400251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.14 відображено витрати на електроенергію 23932060100211 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.15 відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   

23932060300211 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.16 відображено витрати на опалення приміщень 23932060500251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.17 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23932080300251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.18 відображено витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 

23932080400251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 
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6.19 відображено витрати на Інтернет 23932080500251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

6.20 відображено витрати на охорону (послуги 
сторонніх організацій) 

23932100300251 
“Витрати відділу 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

7. Відображено витрати дільниці технологічного 
транспорту 

  

7.1 списано запасні частини для транспортних 
засобів   

23933010530211 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

207 “Запасні частини” 

7.2 списано паливно-мастильні матеріали 23933010900211 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

203 “Паливо” 

7.3 списано МШП 23933011100211 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

7.4 нараховано заробітну плату 23933020100221 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

7.5 нараховано премії та інші виплати персоналу 23933020200221 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

7.6 нараховано єдиний соціальний внесок 23933020300231 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

7.7 нараховано амортизацію  транспортних засобів 23933040130241 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

131 “Знос основних 
засобів” 
 

7.8 нараховано витрати на поточний ремонт 
транспортних засобів(послуги сторонніх 
організацій) 

23933040230251 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

7.9 нараховано витрати на обслуговування 
транспортних засобів(послуги сторонніх 
організацій) 

23933040330251 
“Витрати дільниці 
технологічного 
транспорту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8 Відображено витрати відділу збуту 
8.1 списано витратні матеріали для комп'ютерної 

та офісної техніки 
23940010600411 
“Витрати відділу 
збуту” 

209 “Інші матеріали” 

8.2 списано канцелярські товари 23940010700411 
“Витрати відділу 
збуту” 

209 “Інші матеріали” 

8.3 списано МШП 23940011100411 
“Витрати відділу 
збуту” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

8.4 нараховано заробітну плату 23940020100421 
“Витрати відділу 
збуту” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 
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8.5 нараховано премії та інші виплати персоналу 23940020200421 
“Витрати відділу 
збуту” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

8.6 нараховано єдиний соціальний внесок 23940020300431 
“Витрати відділу 
збуту” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

8.7 відображена сума добових 23940030100451 
“Витрати відділу 
збуту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

8.8 відображено витрати на найм житлового 
приміщення у відрядженні 

23940030200451 
“Витрати відділу 
збуту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

8.9 відображено витрати на проїзд у відрядженні   23940030300451 
“Витрати відділу 
збуту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

8.10 відображено інші витрати на відрядження   23940030400451 
“Витрати відділу 
збуту” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

8.11 нараховано амортизацію  будівель та споруд 23940040110441 
“Витрати відділу 
збуту” 

131 “Знос основних 
засобів” 
 

8.12 відображено витрати на поточний ремонт 
будівель та споруд(послуги сторонніх 
організацій) 

23940040210451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.13 нараховано оплату за оренду будівель та споруд   23940050200451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.14 відображено витрати на електроенергію 23940060100411 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.15 відображено витрати на газопостачання 23940060200411 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.16 відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   

23940060300411 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.17 відображено витрати на прибирання територій 
та  вивіз сміття (послуги сторонніх організацій) 

23940060400451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.18 відображено витрати на опалення приміщень 23940060500451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.19 відображено витрати на інші комунальні послуги 23940060600451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.20 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23940080300451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.21 відображено витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 

23940080400451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.22 відображено витрати на Інтернет 23940080500451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.23 відображено витрати на передпродажну 
підготовку товарів (послуги сторонніх 
організацій) 

23940090100451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 
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8.24 відображено витрати на організацію збуту  
(послуги сторонніх організацій) 

23940100100451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.25 відображено витрати на страхування при збуті 23940100200451 
“Витрати відділу 
збуту” 

655 “За страхуванням 
майна” 

8.26 відображено витрати на інші послуги сторонніх 
організацій 

23940101500451 
“Витрати відділу 
збуту” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

8.27 відображено витрати на послуги по 
сертифікації чи обов’язковій державній повірці 
готової продукції 

239401012хх450 
“Витрати відділу 
збуту” 

 

9 Відображено витратискладу готової продукції № 1 
9.1 списана тара та упаковка 23950010400411 

“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

204 “Тара й тарні 
матеріали” 

9.2 списано витратні матеріали для комп'ютерної 
та офісної техніки 

23950010600411 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

209 “Інші матеріали” 

9.3 списано канцелярські товари 23950010700411 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

209 “Інші матеріали” 

9.4 списано МШП 23950011100411 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

9.5 нараховано заробітну плату 23950020100421 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

9.6 нараховано премії та інші виплати персоналу 23950020200421 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

9.7 нараховано єдиний соціальний внесок 23950020300431 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

9.8 нараховано амортизацію  будівель та споруд 23950040110441 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

131 “Знос основних 
засобів” 
 

9.9 нараховано амортизацію  машин та обладнання 
невиробничого призначення    

23950040122441 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

131 “Знос основних 
засобів” 
132 "Знос інших 
необоротних 
матеріальних активів" 

9.10 відображено витрати на поточний ремонт 
будівель та споруд (послуги сторонніх 
організацій) 

23950040210451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками”  

9.11 відображено витрати на ремонт машин та 
обладнання невиробничого призначення (послуги 
сторонніх організацій) 

23950040222451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками”  

9.12 відображено витрати на обслуговування машин 
та обладнання невиробничого призначення 
(послуги сторонніх організацій) 

23950040322451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками”  

9.13 нараховано оплату за оренду земельних ділянок 23950050100451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.14 нараховано оплату за оренду будівель та споруд   23950050200451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 
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9.15 нараховано оплату за оренду машин та 
обладнання 

23950050300451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.16 відображено витрати на електроенергію 23950060100411 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.17 відображено витрати на газопостачання 23950060200411 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.18 відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   

23950060300411 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.19 відображено витрати на прибирання територій 
та  вивіз сміття (послуги сторонніх організацій) 

23950060400451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.20 відображено витрати на опалення приміщень 23950060500451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.21 відображено витрати на інші комунальні послуги 23950060600451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.22 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23950080300451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.23 відображено витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 

23950080400451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.24 відображено витрати на Інтернет 23950080500451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.25 відображено витрати на охорону  (послуги 
сторонніх організацій) 

23950100300451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.26 відображено витрати на інші послуги сторонніх 
організацій 

23950101500451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

9.27 нараховано податок (плату) за землю 23950110100451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

641 “Розрахунки за 
податками” 

9.28 нараховано податок на майно 23950110200451 
“Витрати складу 
готової продукції № 1” 

641 “Розрахунки за 
податками” 

10 Відображено витрати складу готової продукції № 2 
 Див. вище   
11 Відображено витрати відділу маркетингу 
11.1 списано витратні матеріали для комп'ютерної 

та офісної техніки 
23960010600411 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

209 “Інші матеріали” 

11.2 списано канцелярські товари 23960010700411 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

209 “Інші матеріали” 

11.3 списано матеріали на рекламу та  маркетинг  
 

23960010800411 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

209 “Інші матеріали” 

11.4 списано МШП 23960011100411 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

11.5 нараховано заробітну плату 23960020100421 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 
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11.6 нараховано премії та інші виплати персоналу 23960020200421 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

11.7 нараховано єдиний соціальний внесок 23960020300431 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

11.8 відображена сума добових 23960030100451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

11.9 відображено витрати на найм житлового 
приміщення у відрядженні 

23960030200451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

11.10 відображено витрати на проїзд у відрядженні   23960030300451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

11.11 відображено інші витрати на відрядження   23960030400451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

11.12 нараховано амортизацію  машин та обладнання 
невиробничого призначення    

23960040122441 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

131 “Знос основних 
засобів” 

11.13 відображено витрати на обслуговування машин 
та обладнання невиробничого призначення  
(послуги сторонніх організацій) 

23960040322451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.14 відображено витрати на електроенергію 23960060100411 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.15 відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   

23960060300411 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.16 відображено витрати на опалення приміщень 23960060500451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.17 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23960080300451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.18 відображено витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 

23960080400451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.19 відображено витрати на Інтернет 23960080500451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.20 відображено витрати на  розміщення теле- та 
радіо реклами   

23960090100451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.21 відображено витрати на  розміщення реклами в 
друкованих ЗМІ 

23960090100451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.22 відображено витрати на розміщення зовнішньої 
реклами (послуги сторонніх організацій) 

23960090100451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.23 відображено витрати на розробку  дизайну 
упаковок та логотипів  (послуги сторонніх 
організацій) 

23960090100451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.24 відображено витрати на маркетингові 
дослідження(послуги сторонніх організацій) 

23960090100451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 
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11.25 відображено витрати на розміщення цінової 
пропозиції в мережевому буклеті(послуги 
сторонніх організацій) 

23960090200451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

11.26 відображено витрати на інші послуги сторонніх 
організацій 

23960101500451 
“Витрати відділу 
маркетингу” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

12 Відображено витрати відділу логістики 
12.1 списано витратні матеріали для комп'ютерної 

та офісної техніки 
23970010600511 
“Витрати відділу 
логістики” 

209 “Інші матеріали” 

12.2 списано канцелярські товари 23970010700511 
“Витрати відділу 
логістики” 

209 “Інші матеріали” 

12.3 списано МШП 23970011100511 
“Витрати відділу 
логістики” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 

12.4 нараховано заробітну плату 23970020100521 
“Витрати відділу 
логістики” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

12.5 нараховано премії та інші виплати персоналу 23970020200521 
“Витрати відділу 
логістики” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

12.6 нараховано єдиний соціальний внесок 23970020300531 
“Витрати відділу 
логістики” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

12.7 відображена сума добових 23970030100551 
“Витрати відділу 
логістики” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

12.8 відображено витрати на найм житлового 
приміщення у відрядженні 

23970030200551 
“Витрати відділу 
логістики” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

12.9 відображено витрати на проїзд у відрядженні   23970030300551 
“Витрати відділу 
логістики” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

12.10 відображено інші витрати на відрядження   23970030400551 
“Витрати відділу 
логістики” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

12.11 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23970080300551 
“Витрати відділу 
логістики” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

12.12 відображено витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 

23970080400551 
“Витрати відділу 
логістики” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

12.13 відображено витрати на Інтернет 23970080500551 
“Витрати відділу 
логістики” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

13 Відображено витрати відділу інформаційного забезпечення 
13.1 списано витратні матеріали для комп'ютерної 

та офісної техніки 
23980010600511 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

209 “Інші матеріали” 

13.2 списано канцелярські товари 23980010700511 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

209 “Інші матеріали” 

13.3 списано МШП 23980011100511 
“Витрати відділу інфор-
маційного забезпечення” 

22 “Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети” 
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13.4 нараховано заробітну плату 23980020100521 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

13.5 нараховано премії та інші виплати персоналу 23980020200521 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

661 “Розрахунки за 
заробітною платою” 

13.6 нараховано єдиний соціальний внесок 23980020300531 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

651 “За розрахунками 
із загальнообов'яз-
кового державного 
соціального 
страхування” 

13.7 відображена сума добових 23980030100551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

13.8 відображено витрати на найм житлового 
приміщення у відрядженні 

23980030200551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

13.9 відображено витрати на проїзд у відрядженні   23980030300551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

13.10 відображено інші витрати на відрядження   23980030400551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

372 “Розрахунки з 
підзвітними особами” 

13.11 нараховано амортизацію  машин та обладнання 
невиробничого призначення    

23980040122541 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

131 “Знос основних 
засобів” 
 

13.12 відображено витрати на ремонт машин та 
обладнання невиробничого призначення  (послуги 
сторонніх організацій) 

23980040222551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

13.13 відображено витрати на обслуговування машин 
та обладнання невиробничого призначення  
(послуги сторонніх організацій) 

23980040322551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

13.14 відображено витрати на стаціонарний 
телефонний  зв'язок 

23980080300551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

13.15 відображено витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 

23980080400551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

13.16 відображено витрати на Інтернет 23980080500551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

13.17 відображено витрати на обслуговування 
програмного забезпечення(послуги сторонніх 
організацій) 

23980100800551 
“Витрати відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 

13.18 відображено витрати на інші послуги сторонніх 
організацій 

23980101500551 
“Витрати відділу інфор-
маційного забезпечення” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками” 
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Списання логістичних витрат центрів відповідальності другого рівня 
(функціональних – за структурними підрозділами) 

1. Списано витрати відділу постачання 2011 “Транспортно-
заготівельні витрати” 

23910 “Витрати 
відділу постачання” 

2. Списано витрати складів виробничих запасів 2011 “Транспортно-
заготівельні витрати” 

23920 “Витрати складу 
виробничих запасів № 
1” 

 …   
3. Списано витрати лабораторії повірки якості 

продукції 
91 “Загально-
виробничі витрати” 

23930 “Витрати 
лабораторії повірки 
якості продукції” 

4. Списано витрати дільниці технологічного 
транспорту 

91 “Загально-
виробничі витрати” 

23933 “Витрати 
дільниці 
технологічного 
транспорту” 

5. Списано витрати тарного цеху 2322 “Обслуговуючі 
виробництва” (тарний 
цех) 

23931 “Витрати 
тарного цеху” 

6. Списано витрати відділу транспорту 2323 “Обслуговуючі 
виробництва” (відділ 
транспорту) 

23932 “Витрати 
відділу транспорту” 

7. Списано витрати відділу збуту 93 “Витрати на збут” 23940 “Витрати 
відділу збуту” 

8. Списано витрати складів готової продукції  93 “Витрати на збут” 23950 “Витрати складу 
готової продукції № 1” 

9. Списано витрати складів готової продукції  93 “Витрати на збут” 23950 “Витрати складу 
готової продукції № 2” 

 …   
10. Списано витрати відділу маркетингу 93 “Витрати на збут” 23960 “Витрати 

відділу маркетингу” 
11. Списано витрати відділу логістики 92 “Адміністративні 

витрати” 
23970 “Витрати 
відділу логістики” 

12. Списано витрати відділу інформаційного 
забезпечення 

92 “Адміністративні 
витрати” 

23980 “Витрати 
відділу 
інформаційного 
забезпечення” 

*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток М 
 

Методичні вказівки з обліку логістичних витрат виробничих підприємств* 
 

1.Загальні положення 
 

1.1. Методичні вказівки розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до формування 
складу логістичних витрат за центрами відповідальності, організації та методики їх обліку на 
підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. 

1.2. Методичні вказівки з обліку логістичних витрат за центрами відповідальності можуть 
застосовуватися підприємствами з виробництва контрольно-вимірювальних приладів незалежно від 
форм власності. 

1.3. Методичні вказівки застосовуються підприємствами для відображення в обліку інформації 
про логістичні витрати виробничого підприємства за центрами відповідальності, відповідно до 
Рекомендацій з формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат, Рекомендацій щодо 
бюджетування логістичних витрат та Рекомендацій щодо формування управлінської звітності про 
логістичні витрати підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів. 

1.4. З метою організації обліку логістичних витрат за центрами відповідальності розпорядчим 
документом, затвердженим Правлінням підприємства визначаються: 

– форми первинних документів, що використовуються для оформлення логістичних витрат за 
центрами відповідальності, які непередбачені типовими формами первинного обліку; 

– особливості визнання логістичних витрат за центрами відповідальності; 
– методика аналітичного обліку логістичних витрат за центрами відповідальності; 
– правила документообігу і технологія обробки облікової інформації, відповідальність 

посадових осіб. 
 

2. Основні поняття, що застосовуються 
 

2.1. Логістичні витрати – це витрати просторово-часового переміщення різних форм 
матеріальних потоків, супроводжуючих їх фінансового та інформаційного потоків та витрати, 
пов'язані із управлінням логістичною діяльністю виробничого підприємства. 

2.2. Центр відповідальності – виокремлений сегмент (підрозділ, відділ, процес) 
підприємства, який очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями і відповідає за 
результати його діяльності. 

2.3. Центр витрат – виокремлена організаційна частина підприємства (сегмент, структурний 
підрозділ, технологічний або бізнес–процес), що може бути ідентифікована, у межах якої 
здійснюється споживання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та керівник (менеджер) якої 
має повноваження і несе відповідальність за формування показників витрат діяльності. 

2.4. Центр відповідальності логістичної діяльності виробничого підприємства – це фаза 
логістичної діяльності чи виокремлений структурний підрозділ (відділ) підприємства, що задіяний в 
процесах логістики, який очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями і відповідає за 
результати його діяльності. 

2.5. Центр логістичних витрат – структурний підрозділ, що бере участь у логістичних 
процесах, у межах якого здійснюється споживання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та 
керівник якого має повноваження і несе відповідальність за формування показників логістичних 
витрат. 
 

3. Принципи формування облікової політики щодо логістичних витрат 
 

3.1. Принцип системності передбачає, що логістична діяльність виробничого підприємства 
розглядається як цілісна система, а облікова політика визначає складові обліку логістичних витрат, як 
функцію управління та передбачає збирання, класифікацію, оброблення, аналізування і формування 
різних видів облікової інформації для визначення обсягів логістичних витрат та їх оптимізації. 

3.2. Принцип комплексності передбачає, що оцінка логістичної діяльності – це підсумок 
цілеспрямованого та узгодженого формування сукупності показників, які відображають витрати фаз 
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логістичної діяльності, містить узагальнені показники щодо результатів діяльності структурних 
підрозділів, що задіяні в процесах логістики, відображає відхилення планових показників від 
фактичних за визначений період часу та передбачає вивчення й оцінювання логістичних процесів 
(операцій) з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. 

3.3. Принцип обгрунтованості передбачає, що формування організаційно-методичного 
забезпечення обліку та контролю логістичних витрат для ухвалення економічно обґрунтованих 
рішень здійснюється з урахуванням сучасних технологій виробництва та логістики, наявності 
внутрішніх та зовнішніх чинників впливу та економічної політики держави.  

3.4. Принцип ефективності та планомірності передбачає, що облікова політика спрямована на 
вирішення як поточних, так й довгострокових завдань удосконалення логістичної діяльності щляхом 
управління логістичними витратами підприємства, за умов існування ефективних альтернативних 
варіантів досягнення тієї чи іншої мети. Передбачає вибір методів обліку і контролю логістичних 
витрат виходячи з конкретних умов діяльності підприємства. 

3.5. Принцип профілактики передбачає, що створюються умови для своєчасного 
інформування управлінського персоналу підприємства про відхилення фактичних показників від 
планових величин логістичних витрат та результатів логістичної діяльності для можливого 
корегування управлінських рішень. 

3.6. Принцип суттєвості передбачає, що інформація, яка надається на кожному рівні 
менеджменту логістичної системи підприємства, має бути необхідною і суттєвою для прийняття 
управлінських рішень 
 

4. Методика обліку логістичних витрат за центрами відповідальності 
 

4.1. Облік логістичних витрат підприємства здійснюється за центрами відповідальності двох 
рівнів у системі управління логістичною діяльністю виробничого підприємства. Виокремлення 
центрів відповідальності виробничого підприємства здійснюється відповідно до Рекомендацій з 
формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат. 

4.2. Із урахуванням типової організаційної структури підприємств з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів загальна система центрів відповідальності (центрів логістичних витрат) для 
підприємств галузі визначається у складі, поданому у табл. 1. 

Таблиця 1 
Склад та взаємозв’язок центрів відповідальності  

(центрів логістичних витрат) виробничих підприємств* 
 
Код Функціональні 

центри відповідальності  
першого рівня 

(за фазами логістичної діяльності) 

Код Основні 
центри відповідальності  

(центри логістичних витрат) 
другого рівня 

(за структурними підрозділами) 
1 Фаза постачання 10 Відділ постачання 

20 Склад виробничих запасів №1 
21 Склад виробничих запасів №2 
 … 
32 Відділ транспорту (в частині забезпечення 

постачання виробничих запасів) 
70 Відділ логістики (в частині організації 

постачання виробничих запасів) 
80 Відділ інформаційного забезпечення (в 

частині забезпечення постачання) 
2 Фаза виробництва 30 Лабораторія повірки якості продукції 

31 Тарний цех 
33 Дільниця технологічного транспорту 

(забезпечення транспортування виробничих 
запасів, деталей, напівфабрикатів між 
виробничими підрозділами) 

70 Відділ логістики (в частині організації 
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внутрішньовиробничої діяльності) 
80 Відділ інформаційного забезпечення (в 

частині забезпечення виробництва) 
3 Фаза збуту 40 Відділ збуту 

  
50 Склад готової продукції №1 
51 Склад готової продукції №2 
 … 
60 Відділ маркетингу 
32 Відділ транспорту (в частині забезпечення 

збуту) 
70 Відділ логістики (в частині організації 

збутової діяльності) 
80 Відділ інформаційного забезпечення (в 

частині забезпечення збуту) 
* Примітка. Розроблено автором 
 

4.3. Облік логістичних витрат основних центрів відповідальності (центрів логістичних витрат) 
другого рівня ведеться для кожного з них на субрахунку 239 “Витрати логістичної діяльності” з 
використанням системи аналітичних рахунків першого – четвертого порядків відповідно до Робочого 
плану рахунків управлінського обліку (див. додаток Л, табл. Л.1) в частині логістичних витрат на 
основі Системи кодування рахунків аналітичного обліку (табл. 2). 

4.4. Аналітичний облік логістичних витрат ведеться за основними центрами відповідальності 
(центрами логістичних витрат) та за статтями логістичних витрат у системі управління логістичною 
діяльністю виробничого підприємства в частині логістичних витрат (табл. 3). 

4.5. Методика обліку логістичних витрат за основними центрами відповідальності (центрами 
логістичних витрат) у системі управління логістичною діяльністю підприємства наведена у додатку 
до Методичних рекомендацій (див. додаток Л, табл. Л.2) з урахуванням Робочого плану рахунків 
управлінського обліку в частині логістичних витрат. 
 

Таблиця 2 
Система кодування рахунків аналітичного обліку в частині логістичних витрат* 

 
Підсистеми синтетичного обліку Підсистема аналітичного обліку 

 
Код і назва 
балансового 

рахунка, 
(ХХ) 

 
Код і назва 
субрахунка, 

(Х) 

Центри відповідальності 
третього рівня 

(функціональні – за 
структурними підрозділами) 

 
Статті витрат 

 

Код і назва рахунка 
3-го порядку  (ХХ) 

Код і назва рахунка 

4-го порядку 
(ХХХХХХХХХ) 

1 2 3 4 
23 “Виробництво” 239 “Витрати 

логістичної 
діяльності” 

10 “Витрати відділу постачання” (з довідника витрат) 
20 “Витрати складу виробничих 
запасів № 1” 

(з довідника витрат) 

21 “Витрати складу виробничих 
запасів № 2” 

(з довідника витрат) 

…  
30 “Витрати лабораторії повірки 
якості продукції” 

(з довідника витрат) 

31 “Витрати тарного цеху” (з довідника витрат) 
32 “Витрати відділу транспорту” (з довідника витрат) 
33 ”Дільниця технологічного 
транспорту 

(з довідника витрат) 

40 “Витрати відділу збуту” (з довідника витрат) 
50 “ Витрати складу готової 
продукції №1” 

(з довідника витрат) 

51 “Витрати складу готової 
продукції № 2” 

(з довідника витрат) 



284 

 

… (з довідника витрат) 
60 “Витрати відділу маркетингу” (з довідника витрат) 
70 “Витрати відділу логістики”  (з довідника витрат) 
80 “Витрати відділу 
інформаційного забезпечення”  

(з довідника витрат) 

* Примітка. Розроблено автором 

 
Таблиця 3 

Перелік статей логістичних витрат виробничого підприємства* 

 
№ 
з/п 

Стаття  логістичних витрат 

1. Витрати на матеріали: 
Тара та упаковка 
Запасні частини 
Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 
Канцелярські товари 
Рекламні та  маркетингові  матеріали 
Паливно мастильні матеріали 
Витрати на МШП 

2. Витрати на персонал: 
Заробітна плата 
Премії та інші виплати персоналу 
Відрахування на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок) 
Інші витрати на утримання персоналу 

3. Витрати на відрядження 
Добові 
Проживання 
Витрати на транспорт у відрядженні   
Інші витрати на відрядження   

4. Витрати за необоротними активами 
Амортизація 
Ремонт основних засобів 
Обслуговування основних засобів 

5. Витрати на оренду 
6. Комунальні послуги 
7. Транспортні послуги 
8. Послуги  зв'язку 
9. Рекламні та маркетингові послуги 

10. Послуги інших сторонніх організацій 
11. Податки та збори 

* Примітка. Сформовано автором 

 
5. Організація обліку логістичних витрат за центрами відповідальності 

5. Ведення обліку логістичних витрат виробничих підприємств за центрами відповідальності 
забезпечується такими засадами організації: 

5.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яка поділяється на 
сектори фінансового обліку та управлінського обліку.  

5.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується 
окремим наказом керівника підприємства. 

5.3. Управлінський облік логістичних витрат підприємства здійснюється за центрами 
відповідальності двох рівнів. 

5.4. Виокремлення центрів відповідальності щодо логістичних витрат підприємства 
здійснюється відповідно до Рекомендацій з формування центрів відповідальності щодо логістичних 
витрат.. 

5.5. Із урахуванням типової організаційної структури підприємств з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів загальна система центрів відповідальності логістичних витрат для 
підприємств галузі визначається у складі:  

1) функціональні центри відповідальності першого рівня (за фазами логістичної діяльності): 
фаза постачання, фаза виробництва, фаза збуту;  
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2) основні центри відповідальності (центри логістичних витрат) другого рівня (структурні 
підрозділи, що задіяні у логістичних процесах): відділ постачання, склади виробничих запасів, 
обслуговуючі підрозділи (лабораторія повірки якості продукції, тарний цех, дільниця технологічного 
транспорту, відділ транспорту), відділ збуту, склади готової продукції, відділ маркетингу, відділ 
логістики, відділ інформаційного забезпечення. 

5.6. Порядок складання, облікової обробки, терміни складання і подання первинних, зведених 
документів, облікових реєстрів та бюджетів логістичних витрат підприємства визначаються графіком 
документообігу (див. додаток  С, табл. С.1). 

5.7. Контроль за дотриманням графіка документообігу на підприємстві покладено на 
головного бухгалтера. 

5.8. Виконання обов'язків працівників секторів фінансової і управлінської бухгалтерії 
здійснюється відповідно до їх посадових інструкцій. 

5.9. Для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві застосовують автоматизовану форму 
обліку з використанням автоматизованої інформаційної системи (АІС). 

5.10. Для організації управлінського обліку логістичних витрат в АІС підприємства 
використовують: 

- довідник центрів відповідальності (див. додаток К),  
- довідник витрат виробничого підприємства для потреб управлінського обліку логістичних 

витрат (див. додаток Ж),  
- довідник господарських (логістичних) операцій,  
- довідник бюджетів логістичних витрат,  
- довідник звітів про виконання бюджетів логістичних витрат,  
- довідник контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів логістичних витрат. 
 

 
*Примітка. Розроблено автором для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 
Трактування поняття “бюджетування” у наукових дослідженнях вчених* 

 
№ 
з/п 

Автор Визначення 

1. Т. С. Бабич [12] Бюджетування - процес управління бюджетними коштами на основі встановлених пріоритетів розвитку країни, фіскальної 
стратегії, обґрунтованих розрахунків бюджетних видатків і оперативного управління програмами у ході їх виконання для 
досягнення встановлених цілей. Бюджетування більше стосується видатків, але у нерозривному зв’язку із загальним балансом 
бюджету, на який необхідно орієнтуватися для реалістичного планування програм і дотримання середньострокових фіскальних 
показників. 

2 С. І. Білобловський 
[18]    

Бюджетування - управлінська технологія, призначена для підвищення фінансової обґрунтованості прийнятих управлінських 
рішень 

3 А. Бланк [23] Бюджетування - процес розробки конкретних бюджетів відповідно до цілей оперативного планування в практичній діяльності 
компанії 

4 В. В. Бурцев [29].  Бюджетування - система планування, обліку та контролю результатів діяльності підприємства 
5 О. Н. Волкова [44] Бюджетування – це процес узгодженого планування й управління діяльністю організації за допомогою бюджетів і економічних 

показників, що дозволяють визначити вклад кожного підрозділу в досягнення спільних цілей 
6 Л. Гнилицька [50] Бюджетування - процес організації управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, основою якого 

є розроблення бюджетів не лише за центрами відповідальності, а й напрямами діяльності, з подальшим контролем за їх 
виконанням, аналізом відхилень фактичних показників від передбачених бюджетом та регулювання господарської діяльності з 
метою узгодження та досягнення запланованих результатів на всіх рівнях управління 

7 С. Ф. Голов [52] Бюджетування - процес планування майбутньої діяльності підприємства, результати якого оформлюються системою 
бюджетування 

9 О. Дронченко [75].  Бюджетування - це ефективний інструмент управління фінансами підприємства з метою вироблення оптимальних напрямів 
використання доходів та формування витрат підприємства у процесі здійснення його фінансово–господарської діяльності 

10 А. П. Дугельный,  
В. Ф. Комаров [84]. 

Бюджетування розглядається як регулярне складання планів 

11 А. Г. Загородній та 
ін.[85] 

Бюджетне планування – комплекс організаційно–технічних, методичних і методологічних заходів для визначення доходів і 
видатків бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу  

13 С. Є. Ковтун [104]. Бюджетування - технологія фінансового планування, обліку та контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх 
рівнях управління, що дає змогу аналізувати прогнозовані й отримані фінансові показники 

14 Р. О. Костирко 
[113]. 

Бюджетування – це процес планування виробничо-господарської діяльності підприємства, процес розроблення, виконання, 
контролю та аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності господарської структури, що дозволяє зіставити 
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всі витрати й отримані результати на наступний період  
15 К. І. Кузьмінська 

[127] 
Бюджетування це сукупність дій, спрямована на складання стратегічного плану діяльності підприємства (загалом та за його 
структурними підрозділами, окремими групами активів тощо) на основі аналізу відхилення фактичних показників від 
нормативних. 

16 Ю. М. Лапигін [135] Бюджетування - інструмент забезпечення економічної стабільності підприємства (внаслідок формування доходної частини., 
оптимізації витратної частини бюджету та впливу на фінансовий результат), інституційна одиниця через посилення 
відповідальності безпосередніх виконавців за результати своєї діяльності (з метою досягнення економічного ефекту як 
проміжного до соціального). 

17 Д. С. Лозовицька 
[161] 

Бюджетування - управлінська технологія, складається з трьох складових частин: технології бюджетування, до якої входять 
інструменти фінансового планування; організації бюджетування, що охоплює фінансову структуру підприємства; автоматизації 
фінансових розрахунків, що передбачає складання фінансових прогнозів. 

18 Ф. Ф. Макарук [166].   Бюджетування - узгоджена система управління певними структурними підрозділами на основі розроблених бюджетів та 
систематично обробленої інформації, яка безпосередньо пов’язана з діяльністю суб’єкта господарювання 

19 Р. М. Мамчур [170] Бюджетування - процес побудови та виконання системи бюджетів підприємства, який переслідує завдання, визначені 
загальними корпоративними цілями, і є інструментом управління фінансами підприємства. 

20 О. Г. Мельник [178] Бюджетування - сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які задіяні у процесі формування та реалізації 
бюджетів. 

21 Є. Мягков, С. Кийко,  
В. Баликін [190] 

Бюджетування - регламентований процес формування, розгляду, затвердження бюджету підприємства і контролю його 
виконання 

22 Л. В. Нападовська 
[196].  

Бюджетування - процес трансформації планів діяльності підприємства в фінансово-економічні показники; інструмент 
підвищення відповідальності керівників за витрати та досягнення поставленої мети; технологія інформаційно-аналітичної 
підтримки управління, яка призначена для підвищення економічної обґрунтованості рішень 

23 І. Б. Неміровський,  
І. А. Старожукова 
[199] 

Бюджетування – система бюджетів підрозділів, які інтегровані у головний бюджет підприємства, коли кожним підрозділом 
складається власний бюджет на основі внутрішніх норм і нормативів законодавства 

24 О. Є. Ніколаєва [203] Бюджетування у вузькому значенні: процес розробки операційних та фінансових бюджетів на підприємстві; у загальному 
значенні: процес виконання функціональних завдань фінансового управління. 

25 Ю. Л. Овдій [207] Бюджетування - управлінська технологія, яка поєднує процес оперативного фінансового планування, обліку і контролю 
операцій. 

26 С. Онищенко  [210].  
 

Бюджетування - процес організації управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, основою якого 
є розроблення бюджетів не лише за центрами відповідальності, а й напрямами діяльності, з подальшим контролем за їх 
виконанням, аналізом відхилень фактичних показників від передбачених бюджетом та регулювання господарської діяльності з 
метою узгодження та досягнення запланованих результатів на всіх рівнях управління 

27 В. А. Панков та ін.. 
[213]. 

Бюджетування - інструмент реалізації оперативного й тактичного планування розробленням комплексів цільових показників у 
кількісному виразі 
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28 В. В. Прохорова,  
О. О. Таранець [226] 

Бюджетування - це стандартизований процес, що базується як на самостійно розроблених, так і на загальновизнаних вимогах і 
процедурах, до яких належать: розроблення бюджетів усіма підрозділами; забезпечення єдиного порядку підготовки, аналізу і 
затвердження бюджетів; координація діяльності підрозділів підприємства (установи) у процесі розроблення бюджетів; 
структурованість бюджетів; обґрунтованість показників бюджетів; відкритість бюджетів до змін 

29 В. П. Савчук [236]. Бюджетування - це процес планування майбутньої діяльності підприємства, результати якого оформляються системою 
бюджетів 

30 В. М. Самочкін [237] Бюджетування - система погодженого управління підрозділами підприємства в умовах динамічного бізнесу, що змінюється, 
диверсифікованого бізнесу 

31 М. В. Тарасюк [247] Бюджетування - динамічна управлінська технологія, що забезпечує обробку значного масиву даних про стан внутрішнього та 
зовнішнього середовища для формування необхідного інформаційного забезпечення, заснована на складанні, обліку виконання, 
оперативному коригуванні, контролі, консолідації та оцінці виконання бюджетів підприємства, яка дозволяє поєднати та 
гармонізувати усі функції управління, бізнес-процеси та бізнес-об’єкти, досягти найкращих результатів у встановлені строки, 
організувати матеріальні та фінансові потоки, забезпечити прозорість та обґрунтованість управлінських рішень. 

32 Л. Л. Турова [249] Бюджетування – процес розрахунку та узагальнення фінансових показників, що передбачає деталізацію фінансових планів 
підприємства у грошовому і натуральному вираженні на конкретний період часу 

33 В. М. Федосов та ін.. 
[267] 

Бюджетне планування як процес розроблення планів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування, з метою достовірного й 
достатнього визначення обсягу та джерел формування бюджетних доходів, оптимального розподілу видатків і збалансування 
бюджету на відповідний період  

34 А. Ю. Харко [269]. Бюджетування - планування діяльності підприємства шляхом розробленням системи взаємопов’язаних бюджетів, комплексно 
орієнтованих на ринкові потреби й покликаних забезпечити стійкий фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства 
відповідно до його головної місії та статутних завдань 

35 В. Е. Хруцкий,  
В. В. Гамаюнов,  
Т. В. Сизова [273] 

Бюджетування - технологія фінансового планування, обліку та контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх 
рівнях управління, що дає змогу аналізувати прогнозовані й отримані фінансові показники 

36 Ю.В Чибісов. [274] Бюджетування - система, яка об’єднує бюджетне планування, облік та контроль виконання бюджету. Бюджетне планування та 
бюджетний контроль виступають відповідно проекціями функцій планування та контролю загальної системи управління на 
площину системи бюджетування. 

37 Л. С. Шаховская,  
В. В. Хохлов та ін. 
[38].  

Бюджетування - технологія складання скоординованого за всіма підрозділами плану наявності ресурсних обмежень, що 
ґрунтуються на комплексному аналізі прогнозів зміни зовнішніх та внутрішніх параметрів за допомогою розрахунку 
економічних і фінансових показників та індикаторів діяльності 

38 К. В. Щиборщ [282]. Бюджетування - процес розробки конкретних бюджетів відповідно до цілей оперативного планування в практичній діяльності 
компанії 

*Примітка. Узагальнено автором на підставі наукових джерел  
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Додаток Н 
Таблиця Н.2 

Класифікація методів бюджетування операційних витрат підприємства* 

 
№ 
з/п 

Ознака  
класифікації 

Методи  
бюджетування 

Застосування методу 

1 2 3 4 
1 За об’єктами 

бюджетування 
Метод поопераційного 
бюджетування 

Метод поопераційного бюджетування передбачає формування бюджетів за певними 
технологічними операціями 

Метод бюджетування за 
виробничими процесами, 
переділами, замовленнями 

Метод бюджетування за виробничими процесами, переділами, замовленнями передбачає 
формування бюджетів за групою технологічних операцій – технологічним процесом, 
переділом, замовленням, тобто враховує методи обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції на підприємстві 

Метод бюджетування за 
центрами відповідальності 

Метод бюджетування за центрами відповідальності передбачає вибір конкретних центрів 
відповідальності (центрів витрат, збуту, прибутку, інвестицій тощо) і складання бюджетів 
тільки з урахуванням витрат, які цими центрами безпосередньо контролюються та 
регулюються 

Метод бюджетування за 
видами бізнесу 

Метод бюджетування за видами бізнесу дозволяє виокремити високорентабельні й 
нерентабельні види бізнесу та приймати управлінські рішення щодо доцільності розвитку 
окремих видів бізнесу або потреби у реструктуризації підприємства.  

2.  За вхідною 
базою 

бюджетування 

Метод бюджетування  
“з нуля” 

Метод бюджетного планування “з нуля” використовують при впровадженні системи 
бюджетування на підприємстві або у випадку розширення його виробничих потужностей, 
оскільки він не враховує показників попередніх бюджетів та потребує ретельного аналізу і 
розрахунків 

Метод бюджетування  
“від досягнутого” 

Метод бюджетування “від досягнутого” використовується на підприємствах, бюджетні 
системи яких уже функціонують, і бюджетні показники попереднього періоду 
розглядаються як база для розрахунку планових. При цьому існують його різновиди: 
нарощування (розрахунок бюджетів на підставі звітних показників попереднього періоду з 
урахуванням перспектив діяльності у майбутньому періоді); пріоритетний (розрахунок 
бюджетів на підставі звітних показників попереднього періоду з обґрунтуванням 
пріоритетних напрямків зміни відповідних бюджетних сум); факторний (коригування 
показників бюджетів із урахуванням впливу факторів та зовнішнього середовища); 
коефіцієнтний, або індексний (базується на застосуванні системи коригувальних 
коефіцієнтів, що дають змогу перетворити звітний бюджет на плановий) 
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Продовження таблиці Н.2 
1 2 3 4 
3  За способом 

розрахунку 
планових 

бюджетних 
показників 

Нормативний метод Нормативний метод передбачає розрахунок бюджетних показників на основі норм та 
нормативів 

Економіко-математичні 
методи 

Економіко-математичне моделювання застосовується для кількісної оцінки впливу 
факторів середовища на бюджетні показники та розроблення кількох варіантів планових 
бюджетних показників, а вибір оптимального з кількох варіантів передбачає 
оптимізаційно-варіантний метод  

4  За способом 
врахування умов 
функціонування 

підприємства 

Метод фіксованого 
бюджетування 

Метод фіксованого бюджетування передбачає, що фіксований (жорсткий) бюджет 
розраховується на певний рівень ділової активності підприємства та служить для 
порівняння з фактично досягнутими показниками. 

Метод гнучкого 
бюджетування 

Метод гнучкого бюджетування передбачає, що гнучкий бюджет враховує зміни у 
діяльності підприємства та рівні його ділової активності, надаючи оптимістичний та 
песимістичний прогнози  

Метод неперервного 
бюджетування 

Метод неперервного бюджетування дає змогу за результатами виконання бюджетів за 
певний мінімальний період вносити корективи і зміни до бюджетів залишкового 
бюджетного періоду та розробляти бюджети на мінімальний бюджетний період 

5 За порядком 
розроблення 

бюджетів 

Метод послідовного 
бюджетування 

Метод послідовного бюджетування використовують при високому рівні диверсифікації 
діяльності підприємства, а планування починається з визначення обмежувального фактора 
(“вузького місця”) і складання бюджету, в якому він є визначальним 

Метод паралельного 
бюджетування 

Метод паралельного (синхронного) бюджетування полягає в одночасному розробленні й 
координуванні бюджетів на різних рівнях та різного спрямування 

6 За рівнем 
централізації 

бюджетування 

Метод централізованого 
бюджетування 

Планування бюджетних показників “згори вниз” 

Метод децентралізованого 
бюджетування (метод  
“бюджетних замовлень”) 

Планування бюджетних показників “знизу вгору” 

Метод зустрічного 
бюджетування 
(“комбінований”) 

Комбінований варіант попередніх двох методів 

*Примітка. Узагальнено автором на підставі джерел [56, с.42-46, 82, c. 492, 170, c. 83, 178, c. 39, 268, с. 44.]  
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Додаток Н 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Н.1. Послідовність запровадження бюджетування логістичних витрат за 
центрами відповідальності підприємств з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів (сформовано автором) 

 
 
 

  

 затвердження процедури розроблення бюджетів логістичних витрат 

 визначення періодів бюджетування логістичних витрат 

 визначення методів бюджетування логістичних витрат 

 розроблення заходів мотивації ефективної роботи 

Визначення керівництвом підприємства  
показників логістичної діяльності за центрами відповідальності 

Розроблення організаційної моделі бюджетування  
з урахуванням особливостей організації логістичної діяльності й центрів 

відповідальності 

Надання повноважень щодо  
управління процесом бюджетування логістичних витрат за центрами 

відповідальності 

Розроблення методичного забезпечення бюджетного процесу: 

Розроблення форм бюджетів та управлінської звітності про виконання 
бюджетів  

логістичних витрат центрів відповідальності 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.1 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
(назва підприємства) 
 

                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат відділу постачання* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _________________ 
                         (посада, прізвище та ініціали)                                                         грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010600111 Витратні матеріали для 
комп'ютерної та офісної техніки  790,50 790,50 790,50 2371,50 

2 010700111 Канцелярські товари 215,40 215,40 215,40 646,20 
3 011100111 Витрати на МШП 350,50 350,50 350,50 1051,50 
4 020100121 Заробітна плата 22500,00 22500,00 22500,00 67500,00 
5 020200121 Премії та інші виплати персоналу 3000,00 3000,00 3000,00 9000,00 
6 020300131 Єдиний соціальний внесок 5610,00 5610,00 5610,00 16830,00 
7 030100151 Добові 885,00 885,00 885,00 2655,00 
8 030200151 Проживання 1400,15 1400,15 1400,15 4200,45 
9 030300151 Витрати на транспорт у 

відрядженні   953,30 953,30 953,30 2859,90 
10 030400151 Інші витрати на відрядження   280,00 280,00 280,00 840,00 
11 040122141 Амортизація  обладнання 

невиробничого призначення   95,58 95,58 95,58 286,74 
12 040222151 Ремонт обладнання невиробничого 

призначення   714,98 714,98 714,98 2144,94 
13 040322151 Обслуговування обладнання 

невиробничого призначення   400,65 400,65 400,65 1201,95 
14 050300151 Оренда обладнання 638,82 638,82 638,82 1916,46 
15 060100111 Витрати на електроенергію 618,90 618,90 618,90 1856,70 
16 060300111 Водопостачання та водовідведення   378,45 378,45 378,45 1135,35 
17 060500151 Послуги з опалення приміщень 4210,30 4210,30 4210,30 12630,90 
18 070000151 Транспортні послуги    1700,10 1700,10 1700,10 5100,30 
19 080300151 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
20 080400151 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00 200,00 600,00 
21 080500151 Інтернет 150,00 150,00 150,00 450,00 
22 100100151 Послуги з організації постачання 416,90 416,90 416,90 1250,70 
23 100200151 Послуги страхування при постачанні 1511,10 1511,10 1511,10 4533,30 
24 100300151 Послуги охорони 1450,00 1450,00 1450,00 4350,00 

 Разом витрат  48680,63 48680,63 48680,63 146041,89 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.2 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
(назва підприємства) 
 

                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат складу виробничих запасів № 1* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _________________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                                                      грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010520111 Запасні частини для машин та 
обладнання невиробничого призначення   

 
3450,60 

 
3450,60 

 
3450,60 10351,80 

2 010700111 Канцелярські товари 500,45 500,45 500,45 1501,35 
3 010900111 Паливно-мастильні матеріали 2980,10 2980,10 2980,10 8940,30 
4 011100111 Витрати на МШП 310,60 310,60 310,60 931,80 
5 020100121 Заробітна плата 41300,50 41300,50 41300,50 123901,50 
6 020200121 Премії та інші виплати персоналу 5950,00 5950,00 5950,00 17850,00 
7 020300131 Єдиний соціальний внесок 10395,11 10395,11 10395,11 31185,33 
8 040110141 Амортизація  будівель та споруд 1512,50 1512,50 1512,50 4537,50 
9 040122141 Амортизація  машин та обладнання 

невиробничого призначення   2580,90 2580,90 2580,90 7742,70 
10 040210151 Поточний ремонт будівель та 

споруд 4800,20 4800,20 4800,20 14400,60 
11 040222151 Ремонт машин та обладнання 

невиробничого призначення   1145,90 1145,90 1145,90 3437,70 
12 040322151 Обслуговування  машин та 

обладнання невиробничого призначення   900,25 900,25 900,25 2700,75 
13 050100151 Оренда земельних ділянок 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 
14 050200151 Оренда будівель та споруд   1380,65 1380,65 1380,65 4141,95 
15 050300151 Оренда машин та обладнання 1200,85 1200,85 1200,85 3602,55 
16 060100111 Витрати на електроенергію 3905,70 3905,70 3905,70 11717,10 
17 060300111 Водопостачання та водовідведення   700,10 700,10 700,10 2100,30 
18 060500151 Послуги з опалення приміщень 2378,90 2378,90 2378,90 7136,70 
19 060600151 Інші комунальні послуги 500,00 500,00 500,00 1500,00 
20 080300151 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
21 080400151 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00 200,00 600,00 
22 080500151 Інтернет 150,00 150,00 150,00 450,00 
23 100300151 Послуги охорони 1100,00 1100,00 1100,00 3300,00 
24 110100151 Податок (плата) за землю 310,45 310,45 310,45 931,35 
25 110200151 Податок на майно 762,30 762,30 762,30 2286,90 

 Разом витрат  90626,06 90626,06 90626,06 271878,18 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.3 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
(назва підприємства) 
 

                                            ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат лабораторії повірки якості продукції* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________    
                                                             (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                    грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 011100311 Витрати на МШП 1734,23 1734,23 1734,23 5202,69 
2 020100321 Заробітна плата працівників 

загальновиробничого персоналу   78196,00 78196,00 78196,00 234588,00 
3 020200321 Премії та інші виплати персоналу 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 
4 020300331 Єдиний соціальний внесок 19403,12 19403,12 19403,12 58209,36 
5 040122341 Амортизація  машин та обладнання 

невиробничого призначення   345,42 345,42 345,42 1036,26 
6 040222351 Ремонт машин та обладнання 

невиробничого призначення   460,60 460,60 460,60 1381,80 
7 040322351 Обслуговування машин та 

обладнання невиробничого призначення 770,45 770,45 770,45 2311,35 
 Разом витрат  110909,82 110909,82 110909,82 332729,46 

 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.4 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
(назва підприємства) 
 

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 
 

Бюджет логістичних витрат тарного цеху* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ___________________________ 
                               (посада, прізвище та ініціали)                 
                                                                                                                                                    грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 0102хх210 Основні матеріали 64470,50 64470,50 64470,50 193411,50 
2 011100211 Витрати на МШП 2335,80 2335,80 2335,80 7007,40 
3 020100221 Заробітна плата працівників 

допоміжного виробництва 26828,49 26828,49 26828,49 80485,47 
4 020200221 Премії та інші виплати персоналу 7000,00 7000,00 7000,00 21000,00 
5 020300231 Єдиний соціальний внесок 7442,27 7442,27 7442,27 22326,81 
6 040121241 Амортизація  машин та обладнання 

виробничого призначення   777,44 777,44 777,44 2332,32 
7 040221250 Поточний ремонт машин та 

обладнання виробничого призначення   2076,20 2076,20 2076,20 6228,60 
8 060100211 Витрати на електроенергію 1988,20 1988,20 1988,20 5964,60 
9 060200211 Витрати на газ 790,95 790,95 790,95 2372,85 
10 060300211 Водопостачання та водовідведення   578,85 578,85 578,85 1736,55 
11 060500251 Послуги з опалення приміщень 2008,15 2008,15 2008,15 6024,45 

 Разом витрат  116296,85 116296,85 116296,85 348890,55 
 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
 

*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.5 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 
 

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат дільниці технологічного транспорту 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності _____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали) 
                                                                                                                                                     грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010530211 Запасні частини для транспортних 
засобів   69312,50 69312,50 69312,50 207937,50 

2 010900211 Паливно-мастильні матеріали 72970,40 72970,40 72970,40 218911,20 
3 011100211 Витрати на МШП 1700,90 1700,90 1700,90 5102,70 
4 020100221 Заробітна плата 32377,60 32377,60 32377,60 97132,80 
5 020200221 Премії та інші виплати персоналу 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 
6 020300231 Єдиний соціальний внесок 9323,07 9323,07 9323,07 27969,21 
7 030100251 Добові 410,00 410,00 410,00 1230,00 
8 030200251 Проживання 617,80 617,80 617,80 1853,40 
9 030300251 Витрати на транспорт у 

відрядженні   390,45 390,45 390,45 1171,35 
10 030400251 Інші витрати на відрядження   120,40 120,40 120,40 361,20 
11 040130241 Амортизація  транспортних засобів 413,40 413,40 413,40 1240,20 
12 040230251 Поточний ремонт транспортних 

засобів 1700,55 1700,55 1700,55 5101,65 
13 040330251 Обслуговування транспортних 

засобів 980,10 980,10 980,10 2940,30 
14 050400251 Оренда транспортних засобів 745,00 745,00 745,00 2235,00 
15 060100211 Витрати на електроенергію 2300,60 2300,60 2300,60 6901,80 
16 060300211 Водопостачання та водовідведення   612,90 612,90 612,90 1838,70 
17 060500251 Послуги з опалення приміщень 1900,80 1900,80 1900,80 5702,40 
18 080300251 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
19 080400251 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00 200,00 600,00 
20 080500251 Інтернет 150,00 150,00 150,00 450,00 
21 100300251 Послуги охорони 900,00 900,00 900,00 2700,00 

 Разом витрат  207336,47 207336,47 207336,47 622009,41 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
 

*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.6 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 
 

                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат відділу транспорту* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності _____________________ 
                               (посада, прізвище та ініціали) 
                                                                                                                                                     грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010530211 Запасні частини для транспортних 
засобів   37805,35 37805,35 37805,35 113416,05 

2 010900211 Паливно-мастильні матеріали 65970,40 65970,40 65970,40 197911,20 
3 011100211 Витрати на МШП 874,50 874,50 874,50 2623,50 
4 020100221 Заробітна плата 27352,00 27352,00 27352,00 82056,00 
5 020200221 Премії та інші виплати персоналу 9000,00 9000,00 9000,00 27000,00 
6 020300231 Єдиний соціальний внесок 7997,44 7997,44 7997,44 23992,32 
7 030100251 Добові 200,00 200,00 200,00 600,00 
8 030200251 Проживання 315,75 315,75 315,75 947,25 
9 030300251 Витрати на транспорт у 

відрядженні   279,00 279,00 279,00 837,00 
10 030400251 Інші витрати на відрядження   195,00 195,00 195,00 585,00 
11 040130241 Амортизація  транспортних засобів 714,14 714,14 714,14 2142,42 
12 040230251 Поточний ремонт транспортних 

засобів 900,75 900,75 900,75 2702,25 
13 040330251 Обслуговування транспортних 

засобів 1015,40 1015,40 1015,40 3046,20 
14 050400251 Оренда транспортних засобів 900,00 900,00 900,00 2700,00 
15 060100211 Витрати на електроенергію 1750,15 1750,15 1750,15 5250,45 
16 060300211 Водопостачання та водовідведення   567,80 567,80 567,80 1703,40 
17 060500251 Послуги з опалення приміщень 2105,80 2105,80 2105,80 6317,40 
18 080300251 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
19 080400251 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00 200,00 600,00 
20 080500251 Інтернет 150,00 150,00 150,00 450,00 
21 100300251 Послуги охорони 1010,75 1010,75 1010,75 3032,25 

 Разом витрат  159514,23 159514,23 159514,23 478542,69 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.7 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 
 

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
Бюджет логістичних витрат відділу збуту* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ______________________ 
                             (посада, прізвище та ініціали)                                                       грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010600411 Витратні матеріали для 
комп'ютерної та офісної техніки 515,70 515,70 515,70 1547,10 

2 010700411 Канцелярські товари 210,45 210,45 210,45 631,35 
3 011100411 Витрати на МШП 120,00 120,00 120,00 360,00 
4 020100421 Заробітна плата 71520,50 71520,50 71520,50 214561,50 
5 020200421 Премії та інші виплати персоналу 14800,00 14800,00 14800,00 44400,00 
6 020300431 Єдиний соціальний внесок 18990,51 18990,51 18990,51 56971,53 
7 030100451 Добові 2180,45 2180,45 2180,45 6541,35 
8 030200451 Проживання 1100,00 1100,00 1100,00 3300,00 
9 030300451 Витрати на транспорт у 

відрядженні   723,40 723,40 723,40 2170,20 
10 030400451 Інші витрати на відрядження   200,00 200,00 200,00 600,00 
11 040110441 Амортизація  будівель та споруд 2115,76 2115,76 2115,76 6347,28 
12 040210451 Поточний ремонт будівель та 

споруд 927,40 927,40 927,40 2782,20 
13 050200451 Оренда будівель та споруд   600,00 600,00 600,00 1800,00 
14 060100411 Витрати на електроенергію 528,20 528,20 528,20 1584,60 
15 060200411 Витрати на газ 2400,45 2400,45 2400,45 7201,35 
16 060300411 Водопостачання та водовідведення   3935,00 3935,00 3935,00 11805,00 
17 060400451 Прибирання територій та  вивіз 

сміття 490,20 490,20 490,20 1470,60 
18 060500451 Послуги з опалення приміщень 1945,80 1945,80 1945,80 5837,40 
19 060600451 Інші комунальні послуги 450,20 450,20 450,20 1350,60 
20 080300451 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
21 080400451 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00 200,00 600,00 
22 080500451 Інтранет 50,00 50,00 50,00 150,00 
23 090100451 Витрати на передпродажну 

підготовку товарів 4300,25 4300,25 4300,25 12900,75 
24 100100451 Послуги з організації збуту   1580,75 1580,75 1580,75 4742,25 
25 100200451 Послуги страхування при збуті 600,00 600,00 600,00 1800,00 
26 101500451 Інші послуги сторонніх організацій 1300,90 1300,90 1300,90 3902,70 

 Разом витрат  131995,92 131995,92 131995,92 395987,76 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.8 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 
 

                                            ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
Бюджет логістичних витрат складу готової продукції № 1* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ______________________ 
                               (посада, прізвище та ініціали)                                                      грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010400411 Тара та упаковка 59505,35 59505,35 59505,35 178516,05 
2 010600411 Витратні матеріали для комп'ютерної 

та офісної техніки 547,35 547,35 547,35 1642,05 
3 010700411 Канцелярські товари 310,75 310,75 310,75 932,25 
4 011100411 Витрати на МШП 983,10 983,10 983,10 2949,30 
5 020100421 Заробітна плата 50989,00 50989,00 50989,00 152967,00 
6 020200421 Премії та інші виплати персоналу 15045,00 15045,00 15045,00 45135,00 
7 020300431 Єдиний соціальний внесок 14527,48 14527,48 14527,48 43582,44 
8 040110441 Амортизація  будівель та споруд 389,15 389,15 389,15 1167,45 
9 040122441 Амортизація  машин та обладнання 

невиробничого призначення    532,90 532,90 532,90 1598,70 
10 040210451 Поточний ремонт будівель та споруд 2700,95 2700,95 2700,95 8102,85 
11 040222451 Ремонт машин та обладнання 

невиробничого призначення   982,10 982,10 982,10 2946,30 
12 040322451 Обслуговування машин та обладнання 

невиробничого призначення   1111,30 1111,30 1111,30 3333,90 
13 050100451 Оренда земельних ділянок 900,00 900,00 900,00 2700,00 
14 050200451 Оренда будівель та споруд   1155,90 1155,90 1155,90 3467,70 
15 050300451 Оренда  машин та обладнання 1045,10 1045,10 1045,10 3135,30 
16 060100411 Витрати на електроенергію 1535,70 1535,70 1535,70 4607,10 
17 060200411 Витрати на газ 4380,00 4380,00 4380,00 13140,00 
18 060300411 Водопостачання та водовідведення   978,50 978,50 978,50 2935,50 
19 060400451 Прибирання територій та  вивіз сміття 469,30 469,30 469,30 1407,90 
20 060500451 Послуги з опалення приміщень 2625,75 2625,75 2625,75 7877,25 
21 060600451 Інші комунальні послуги 380,00 380,00 380,00 1140,00 
22 080300451 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
23 080400451 Мобільний телефонний зв'язок 100,00 100,00 100,00 300,00 
24 080500451 Інтернет 50,00 50,00 50,00 150,00 
25 100300451 Послуги охорони   1100,00 1100,00 1100,00 3300,00 
26 101500451 Інші послуги сторонніх організацій 930,40 930,40 930,40 2791,20 
27 110100451 Податок (плата) за землю 490,15 490,15 490,15 1470,45 
28 110200451 Податок на майно 235,90 235,90 235,90 707,70 

 Разом витрат  164211,13 164211,13 164211,13 492633,39 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.9 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 
 

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат відділу маркетингу* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності __________________________ 
                                  (посада, прізвище та ініціали)                                                 грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010600411 Витратні матеріали для комп'ютерної 
та офісної техніки 1800,75 1800,75 1800,75 5402,25 

2 010700411 Канцелярські товари 1175,35 1175,35 1175,35 3526,05 
3 010800411 Рекламні та  маркетингові  матеріали 29730,25 29730,25 29730,25 89190,75 
4 011100411 Витрати на МШП 687,90 687,90 687,90 2063,70 
5 020100421 Заробітна плата 30507,61 30507,61 30507,61 91522,83 
6 020200421 Премії та інші виплати персоналу 6000,00 6000,00 6000,00 18000,00 
7 020300431 Єдиний соціальний внесок 8031,67 8031,67 8031,67 24095,01 
8 030100451 Добові 535,00 535,00 535,00 1605,00 
9 030200451 Проживання 365,70 365,70 365,70 1097,10 
10 030300451 Витрати на транспорт у відрядженні   310,65 310,65 310,65 931,95 
11 030400451 Інші витрати на відрядження   211,75 211,75 211,75 635,25 
12 040122441 Амортизація  машин та обладнання 

невиробничого призначення    280,76  280,76  280,76  842,28 
13 040322451 Обслуговування машин та обладнання 

невиробничого призначення   312,70 312,70 312,70 938,10 
14 060100411 Витрати на електроенергію 1200,00 1200,00 1200,00 3600,00 
15 060300411 Водопостачання та водовідведення   219,45 219,45 219,45 658,35 
16 060500451 Послуги з опалення приміщень 1100,45 1100,45 1100,45 3301,35 
17 080300451 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
18 080400451 Мобільний телефонний зв'язок 100,00 100,00 100,00 300,00 
19 080500451 Інтернет 50,00 50,00 50,00 150,00 
20 090100451 Послуги з розміщення теле- та радіо 

реклами   900,00 900,00 900,00 2700,00 
21 090100451 Послуги з розміщення реклами в 

друкованих ЗМІ 575,00 575,00 575,00 1725,00 
22 090100451 Послуги з розміщення зовнішньої реклами   712,35 712,35 712,35 2137,05 
23 090100451 Послуги з розробки  дизайну упаковок та 

логотипів   310,15 310,15 310,15 930,45 
24 090100451 Витрати на маркетингові дослідження 455,90 455,90 455,90 1367,70 
25 090200451 Розміщення цінової пропозиції в 

мережевому буклеті 310,00 310,00 310,00 930,00 
26 101500451 Інші послуги сторонніх організацій 200,00 200,00 200,00 600,00 

 Разом витрат  86893,39 86893,39 86893,39 260680,17 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.10 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 
 

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат відділу логістики* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності _______________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                      грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010600511 Витратні матеріали для 
комп'ютерної та офісної техніки 3570,90 3570,90 3570,90 10712,70 

2 010700511 Канцелярські товари 900,15 900,15 900,15 2700,45 
3 011100511 Витрати на МШП 578,90 578,90 578,90 1736,70 
4 020100521 Заробітна плата 24579,80 24579,80 24579,80 73739,40 
5 020200521 Премії та інші виплати персоналу 8300,00 8300,00 8300,00 24900,00 
6 020300531 Єдиний соціальний внесок 7233,56 7233,56 7233,56 21700,68 
7 030100551 Добові 945,00 945,00 945,00 2835,00 
8 030200551 Проживання 1795,40 1795,40 1795,40 5386,20 
9 030300551 Витрати на транспорт у 

відрядженні   2011,60 2011,60 2011,60 6034,80 
10 030400551 Інші витрати на відрядження   370,00 370,00 370,00 1110,00 
11 080300551 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
12 080400551 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00 200,00 600,00 
13 080500551 Інтернет 150,00 150,00 150,00 450,00 

 Разом витрат  50495,31 50495,31 50495,31 151485,93 
 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
 

*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток П 
Система бюджетів центрів відповідальності другого рівня  

(центрів логістичних витрат) 
Додаток П.11 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 
 

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                            Генеральний директор 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат відділу інформаційного забезпечення* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________________ 
                                (посада, прізвище та ініціали)                                                     грн 
№ 
з/ 
п 

 
Код і стаття витрат 

Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 010600511 Витратні матеріали для 
комп'ютерної та офісної техніки 6700,80 6700,80 6700,80 20102,40 

2 010700511 Канцелярські товари 1048,70 1048,70 1048,70 3146,10 
3 011100511 Витрати на МШП 246,90 246,90 246,90 740,70 
4 020100521 Заробітна плата 90335,00 90335,00 90335,00 271005,00 
5 020200521 Премії та інші виплати персоналу 20000,00 20000,00 20000,00 60000,00 
6 020300531 Єдиний соціальний внесок 24273,72 24273,72 24273,72 72821,16 
7 030100551 Добові 780,90 780,90 780,90 2342,70 
8 030200551 Проживання 3400,65 3400,65 3400,65 10201,95 
9 030300551 Витрати на транспорт у 

відрядженні   1085,10 1085,10 1085,10 3255,30 
10 030400551 Інші витрати на відрядження   400,05 400,05 400,05 1200,15 
11 040122541 Амортизація  машин та обладнання 

невиробничого призначення    4220,82 4220,82 4220,82 12662,46 
12 040222551 Ремонт машин та обладнання 

невиробничого призначення   415,65 415,65 415,65 1246,95 
13 040322551 Обслуговування машин та 

обладнання невиробничого призначення   390,90 390,90 390,90 1172,70 
14 080300551 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00 210,00 630,00 
15 080400551 Мобільний телефонний зв'язок 100,05 100,05 100,05 300,15 
16 080500551 Інтернет 50,10 50,10 50,10 150,30 
17 100800551 Послуги з обслуговування 

програмного забезпечення 
 

3580,20 
 

3580,20 
 

3580,20 10740,60 
18 101500551 Інші послуги сторонніх організацій 999,99 999,99 999,99 2999,97 

 Разом витрат  158239,52 158239,52 158239,52 474718,56 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис______________________ 
      дата                                              (підпис)                                 (ПІБ) 
Перевірив  ________підпис ____ _________________________ 
                                                           (підпис)                                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток Р 
Система бюджетів центрів відповідальності першого рівня  

Додаток Р.1 
 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
(назва підприємства) 
 

                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                          Генеральний директор 

________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат фази постачання* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                                                           (посада, прізвище та ініціали)                                                               грн 
№з/п  

Елементи витрат 
Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 Матеріальні витрати 65608,73 65608,73 65608,73 196826,19 
2 Витрати на оплату праці 140856,75 140856,75 140856,75 422570,25 
3 Витрати на відрахування на соціальні 

заходи  30988,48 30988,48 30988,48 92965,44 
4 Амортизація 4952,99 4952,99 4952,99 14858,97 
5 Інші витрати 48601,49 48601,49 48601,49 145804,47 

 Разом витрат  291008,44 291008,44 291008,44 873025,32 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис_________________          Перевірив  ________підпис ____ ___________ 
      дата                                              (підпис)                         (ПІБ)                                                     (підпис)                      (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
 

Додаток Р.2 
 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
                   (назва підприємства) 
 

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                          Генеральний директор 

________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат фази виробництва* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _____________________ 
                           (посада, прізвище та ініціали)                                                          грн 
№з/п  

Елементи витрат 
Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 Матеріальні витрати 149393,48 149393,48 149393,48 448180,44 
2 Витрати на оплату праці 173927,90 173927,90 173927,90 521783,70 
3 Витрати на відрахування на соціальні 

заходи  38264,13 38264,13 38264,13 114792,39 
4 Амортизація 4165,76 4165,76 4165,76 12497,28 
5 Інші витрати 17340,58 17340,58 17340,58 52021,74 

 Разом витрат  383091,85 383091,85 383091,85 1149275,55 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис_________________          Перевірив  ________підпис ____ ___________ 
      дата                                              (підпис)                         (ПІБ)                                                     (підпис)                      (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Продовження додатку Р 
Система бюджетів центрів відповідальності першого рівня  

Додаток Р.3 
 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
                   (назва підприємства) 
 

                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                          Генеральний директор 

________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

Бюджет логістичних витрат фази збуту* 

на   I квартал  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали) 

грн 
№з/п  

Елементи витрат 
Планові показники 

січень лютий березень разом за 
квартал 

1 Матеріальні витрати 219403,82 219403,82 219403,82 658211,46 
2 Витрати на оплату праці 290796,85 290796,85 290796,85 872390,55 
3 Витрати на відрахування на соціальні 

заходи  63975,32 63975,32 63975,32 191925,96 
4 Амортизація 4860,02 4860,02 4860,02 14580,06 
5 Інші витрати 131378,33 131378,33 131378,33 394134,99 

 Разом витрат  710414,34 710414,34 710414,34 2131243,02 
 
30.12.2016 р.  Склав  ________підпис_________________          Перевірив  ________підпис ____ ___________ 
      дата                                              (підпис)                         (ПІБ)                                                     (підпис)                      (ПІБ) 
 

*Примітка. Розроблено автором з використанням даних аналітичного обліку (додаток Д, табл..Д.5) 
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Додаток С 
Таблиця С.1 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
                 (назва підприємства)                       
 

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                             Генеральний директор 

  ____________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ ПРИ БЮДЖЕТУВАННІ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 
 

N 
з/п 

 

Вид документа Відповідальні  
за формування  

документа 

Термін формування 
документа 

Посадові особи, з 
якими узгоджується 

документ 

Посадові особи,  
які затверджують 

документ 

Куди 
передається 

 

Термін передачі для 
виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бюджет логістичних витрат 
відділу постачання 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Віддвл 
постачання 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

2 Бюджет логістичних витрат 
складу виробничих запасів 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Склад 
виробничих 

запасів 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

3 Бюджет логістичних витрат 
лабораторії повірки якості 

продукції 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Лабораторії 
повірки якості 

продукції 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

4 Бюджет логістичних витрат 
тарного цеху  

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Тарний цех Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

5 Бюджет логістичних витрат 
дільниці технологічного 

транспорту 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Дільниця 
технологічного 

транспорту 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

6 Бюджет логістичних витрат 
відділу транспорту 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

, Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Відділ 
транспорту 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 
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Продовження табл. С.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Бюджет логістичних витрат 

відділу збуту 
Сектор управлінського 

обліку,  
керівник структурного 

підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Відділ збуту Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

8 Бюджет логістичних витрат 
складу готової продукції 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Склад готової 
продукції 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

9 Бюджет логістичних витрат 
відділу маркетингу 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Відділ 
маркетингу 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

10 Бюджет логістичних витрат 
відділу логістики 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Відділ логістики Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

11 Бюджет логістичних витрат 
відділу інформаційного 

забезпечення 

Сектор управлінського 
обліку,  

керівник структурного 
підрозділу 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

керівник відділу 
логістики 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Відділ 
інформаційного 

забезпечення 

Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

12 Бюджет логістичних витрат 
фази постачання 

Сектор управлінського 
обліку, керівник відділу 

логістики 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

 Відділ логістики Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

13 Бюджет логістичних витрат 
фази виробництва 

Сектор управлінського 
обліку, керівник відділу 

логістики 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Відділ логістики Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

14 Бюджет логістичних витрат 
фази збуту 

Сектор управлінського 
обліку, керівник відділу 

логістики 

Не пізніше ніж за місяць 
до початку бюджетного 
року, (кварталу, місяця) 

Керівник фінансово-
економічного відділу, 

 

Генеральний директор, 
головний бухгалтер, 

 

Відділ логістики Не пізніше наступного 
дня після затвердження 

Примітка. Розроблено автором 
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Додаток С.1 

Вказівки з бюджетування логістичних витрат * 
 

1. Основні поняття, що застосовуються 
1.1. Логістичні витрати – це витрати просторово-часового переміщення різних форм 

матеріальних потоків, супроводжуючих їх фінансового та інформаційного потоків та витрати, 
пов'язані із управлінням логістичною діяльністю виробничого підприємства. 

1.2. Бюджетування логістичних витрат – це управлінська технологія, що формує 
необхідне інформаційне забезпечення для складання, обліку виконання, оперативного 
коригування, контролю й оцінки виконання бюджетів центрів відповідальності (фаз 
логістичної діяльності та структурних підрозділів, що задіяні в процесах логістики) та 
дозволяє поєднати функції управління логістичними процесами, досягти оптимальних 
результатів у встановлені строки, організувати матеріальні, фінансові та інформаційні 
потоки, забезпечити обґрунтованість управлінських рішень. 

1.3. Центр відповідальності логістичної діяльності виробничого підприємства – 
це фаза логістичної діяльності чи виокремлений підрозділ (відділ) підприємства, що задіяний 
в процесах логістики, який очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями і 
відповідає за результати його діяльності. 

1.4. Центр логістичних витрат – структурний підрозділ, що бере участь у 
логістичних процесах, у межах якого здійснюється споживання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів та керівник якого має повноваження і несе відповідальність за 
формування показників логістичних витрат. 

1.5. Функціональний центр відповідальності (ЦВ першого рівня) – це центр 
відповідальності, в якому результат не може бути виміряний відповідним фінансовим 
показником і немає чіткої залежності між використаними ресурсами та результатами 
діяльності (фази логістичної діяльності). 

1.6. Основний центр відповідальності (центр логістичних витрат) (ЦВ другого рівня) 
– це центр відповідальності, в якому результат діяльності може бути виміряний та можна 
визначити ресурси, необхідні для здійснення логістичних процесів (структурні підрозділи, 
задіяні у логістичних процесах). 
 

2. Мета бюджетування логістичних витрат 
2.1. Здійснення періодичного планування логістичних витрат підприємства за 

центрами відповідальності (за фазами логістичної діяльності та структурними підрозділами, 
що задіяні в процесах логістики). 

2.2. Створення основи для оцінювання і контролю виконання запланованих 
показників щодо логістичних витрат за центрами відповідальності. 

2.3. Забезпечення координації та комунікації структурних підрозділів (центрів 
відповідальності другого рівня ) та відділу логістики в процесі логістичної діяльності. 

2.4. Мотивація працівників шляхом орієнтації їх на удосконалення логістичних 
процесів та оптимізацію логістичних витрат. 

2.5. Обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат, 
удосконалення логістичної діяльності й утримання конкурентних позицій на ринку. 
 

3. Функції бюджетування логістичних витрат 
3.1. Планування, що передбачає складання бюджетів структурних підрозділів, що 

задіяні у логістичних процесах, та фаз логістичної діяльності і зумовлює необхідність 
оцінити майбутні умови діяльності, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори: обсяг 
виробничих запасів, виробничі потужності, рівень витрат логістичної діяльності, попит на 
продукцію, рівень конкуренції тощо. 

3.2. Координацію, що передбачає виявлення та збалансування логістичних витрат 
кожного структурного підрозділу для досягнення визначеної мети, узгодження взаємодії 
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керівників різних структурних підрозділів як центрів відповідальності. 
3.3. Комунікацію, що передбачає формування комунікаційних зв’язків, оскільки з їх 

допомогою поширюється інформація про логістичну діяльність підприємства серед 
керівників структурних підрозділів. Бюджети розробляються для структурних підрозділів, 
що задіяні у логістичних процесах, та фаз логістичної діяльності.  

3.4. Мотивацію, що передбачає залучення працівників та керівників структурних 
підрозділів (центрів відповідальності другого рівня – центрів логістичних витрат) до процесу 
формування бюджетів, а чітке встановлення цілей та завдань, своєчасне доведення їх до 
виконавців, застосування стимулів для усвідомленого виконання бюджетів, що значно 
підвищує ефективність та результативність роботи. 

3.5. Контроль, що передбачає виявлення результатів роботи кожного центру 
логістичних витрат (структурного підрозділу, що задіяний у логістичній діяльності), 
порівнюючи заплановані та фактичні логістичні витрати. 

3.6. Оцінювання, що передбачає, при виявленні суттєвих відхилень фактичних 
логістичних витрат від запланованих, встановлювати причини та винуватців цих відхилень 
та можливість їх усунення. 

3.7. Забезпечення прийняття управлінських рішень, що передбачає розроблення 
заходів та проведення відповідних коригуючих дій. 

 
4. Принципи бюджетування логістичних витрат 

4.1. Принцип повноти, який передбачає розроблення бюджетів, що відображають 
логістичну діяльність підприємства, а саме бюджетів структурних підрозділів, що задіяні у 
логістичних процесах, та фаз логістичної діяльності. 

4.2. Принцип системності, який передбачає, що бюджетування логістичних витрат є 
складовою управлінського обліку. 

4.3. Принцип координації, який передбачає, що бюджети окремих центрів 
відповідальності другого рівня (структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах) 
повинні складатися з урахуванням можливості їх зведення в бюджети фаз логістичної 
діяльності. 

4.4. Принцип централізації, який передбачає бюджетування як інструменту 
управління логістичними витратами та повинно здійснюватися з єдиного центру (відділу 
логістики). 

4.5. Принцип періодичності, який передбачає, що бюджетування логістичних витрат 
повинно здійснюватися для окремих періодів (бюджети на місяць, квартал, рік). 

4.6. Принцип прозорості,який передбачає, що бюджети повинні складатися таким 
чином, щоб усі задіяні в їх виконанні особи чітко уявляли завдання, які перед ними 
ставляться, та мали стимули до їх виконання. 

4.7. Принцип декомпозиції, який передбачає, що бюджети структурних підрозділів, 
що задіяні у логістичних процесах, є складовими бюджетів фаз логістичної діяльності. 

4.8. Принцип відповідальності, який передбачає відповідальність керівників 
структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, за результати їх роботи, а 
керівника відділу логістики – за оптимізацію витрат кожної фази логістичної діяльності. 

4.9. Принцип єдності, який передбачає використання єдиних статей логістичних 
витрат у бюджетах та внутрішніх управлінських звітах. 

4.10. Принцип контролю, який передбачає порівняння планових та фактичних 
логістичних витрат показників кожного центру відповідальності. 

4.11. Принцип багатоваріантності бюджетів, який передбачає врахування внутрішніх 
та зовнішніх факторів, що впливають на логістичну діяльність підприємства, та розгляд 
декількох можливих варіантів розвитку ринкових і виробничих ситуацій. 

4.12. Принцип релевантності інформації, який передбачає прийняття управлінських 
рішень у межах повноважень, які делеговані керівникам центрів відповідальності. 
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5. Вимоги до організації процесу бюджетування логістичних витрат 

5.1. Виокремлення центрів відповідальності та їх керівників, що забезпечують 
виконання показників бюджетів. 

5.2. Взаємозв’язок бюджетування з управлінським та фінансовим обліком. 
5.3. Участь у бюджетуванні структурних підрозділів, що задіяні у логістичних 

процесах, та оперативний контроль за виконанням бюджетів. 
5.4. Визначеність бюджетних періодів. 
5.5. Наявність системи мотивації, скерованої на виконання працівниками показників 

бюджетів. 
5.6. Корисність інформації для прийняття рішень в управлінні логістичними 

витратами. 
5.7. Врахування структури господарської діяльності, організації логістичних процесів 

та факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
 

6. Завдання системи бюджетування логістичних витрат 
6.1. Ідентифікація логістичних витрат та їх поточне планування за центрами 

відповідальності двох рівнів. 
6.2. Забезпечення виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 

відповідальності другого рівня (структурними підрозділами, що задіяні у логістичних 
процесах) та їх контроль. 

6.3. Оцінювання роботи структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, 
як центрів логістичних витрат через порівняння фактичних витрат із плановими. 

6.4. Забезпечення кращого взаємозв’язку між структурними підрозділами, що задіяні у 
логістичних процесах, та відділом логістики. 

6.5. Удосконалення стимулювання керівників та працівників структурних підрозділів 
(центрів відповідальності), що задіяні у логістичних процесах, для підвищення ефективності 
їх роботи. 

6.6. Підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються на всіх 
рівнях управління логістичними витратами. 

 
7. Структура бюджетів логістичних витрат  

7.1. Система бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності виробничого 
підприємства складається з бюджетів центрів відповідальності першого рівня – фаз 
логістичної діяльності та бюджетів центрів відповідальності другого рівня – структурних 
підрозділів, що задіяні у логістичних процесах. 

7.2. Із урахуванням галузевої специфіки діяльності підприємств з виробництва 
контрольно-вимірювальних приладів в умовах обліку логістичних витрат за центрами 
відповідальності система бюджетів вміщує: 

– бюджети логістичних витрат за центрами відповідальності першого рівня: бюджет 
фази постачання, бюджет фази виробництва та бюджет фази збуту; 

– бюджети логістичних витрат за центрами відповідальності другого рівня (центрами 
логістичних витрат): відділу постачання, складів виробничих запасів, тарного цеху, дільниці 
технологічного транспорту, транспортного відділу та лабораторії повірки якості продукції, 
відділу збуту, складів готової продукції, відділу маркетингу, відділу логістики, відділу 
інформаційного забезпечення. 

 
8. Організація процесу бюджетування логістичних витрат  

8.1. Процес бюджетування логістичних витрат здійснюється у такій послідовності: 
– планування обсягів закупівлі виробничих запасів та випуску готової продукції - 

фінансово-економічний відділ розробляє план заготівлі виробничих запасів та виробництва 
готової продукції; 
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–  формування бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних 
витрат) - керівники структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, здійснюють 
підготовку проектів бюджетів кожного центру відповідальності другого рівня та передають у 
сектор управлінського обліку; 

– узгодження бюджетів центрів відповідальності другого рівня - бюджети центрів 
відповідальності другого рівня (структурних підрозділів) бухгалтером-аналітиком 
узгоджуються між собою з урахуванням особливостей процесу закупівлі виробничих запасів, 
їх складування, технології та організації виробництва, процесу реалізації готової продукції; 

– формування бюджетів центрів відповідальності першого рівня - відділ логістики 
здійснює підготовку проектів бюджетів центрів відповідальності першого рівня (фаз 
логістичної діяльності) на основі узгоджених бюджетів логістичних витрат структурних 
підрозділів та передає у сектор управлінського обліку; 

– затвердження бюджетів - сформовані бюджети логістичних витрат за центрами 
відповідальності обох рівнів виносяться на розгляд і затвердження керівництву підприємства 
(на засідання Правління ); 

– доведення бюджетів до виконавців (центрів відповідальності) - затверджені 
бюджети передаються керівникам структурних підрозділів (центрів відповідальності другого 
рівня) та керівнику відділу логістики, який відповідає за бюджети центрів відповідальності 
першого рівня; 

– здійснення контролю за виконанням бюджетів центрами відповідальності - 
щомісячно керівники центрів відповідальності другого рівня складають звіти про виконання 
бюджетів логістичних витрат (управлінську звітність) та здають їх керівнику відділу 
логістики. А на їх підставі керівник відділу логістики формує внутрішню звітність про 
виконання бюджетів фаз логістичної діяльності; 

– аналіз результатів контролю виконання бюджетів центрами відповідальності - 
керівник відділу логістики та бухгалтер-аналітик аналізують відхилення фактичних даних 
виконання бюджетів від запланованих показників та узагальнюють інформацію для 
розроблення заходів з усунення недоліків роботи центрів відповідальності та прийняття 
управлінських рішень керівництвом підприємства; 

– прийняття управлінських рішень - розроблення заходів для усунення недоліків 
роботи центрів відповідальності другого рівня та коригування бюджетів логістичних витрат з 
метою їх оптимізації. 

8.2. Управління процесом бюджетування логістичних витрат здійснюється 
керівниками фінансово-економічного відділу, сектору управлінського обліку та відділу 
логістики. 

8.3. Бюджети на підприємстві затверджуються не пізніше ніж за місяць до початку 
фінансового року. Бюджети розробляються на фінансовий рік з розбивкою поквартально та 
помісячно. 

8.4. Контроль за виконанням бюджетів центрів відповідальності першого і другого 
рівнів здійснює керівник відділу логістики та сектор управлінського обліку.  

8.5. Контроль за правильністю заповнення форм бюджетів центрів відповідальності та 
достовірністю включеної інформації здійснює керівник сектору управлінського обліку.  

8.6. Результати виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня щомісяця 
доповідаються на засіданні Правління. За наданою інформацією приймаються рішення про 
заходи з виправлення негативних тенденцій у невиконанні бюджетних показників та 
заохоченні тих центрів відповідальності, котрі виконали заплановані показники. 

 
9. Методи бюджетного планування логістичних витрат 

9.1. Бюджети логістичних витрат за центрами відповідальності формуються з 
використанням таких методів: 

– бюджетування за центрами відповідальності; 
– бюджетне планування “з нуля”, а в подальшому формування бюджетів “з аналізом 
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додаткових варіантів”; 
– гнучке бюджетування; 
– паралельне бюджетування; 
– метод децентралізованого бюджетування (“знизу вгору”). 
9.2. Метод бюджетування за центрами відповідальності передбачає виокремлення 

центрів відповідальності першого рівня (фаз логістичної діяльності) та центрів 
відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) – структурних підрозділів, що 
задіяні в логістичних процесах і складання бюджетів тільки з урахуванням витрат, які цими 
центрами безпосередньо контролюються та регулюються. 

9.3. Метод бюджетного планування “з нуля” використовується при запровадженні 
бюджетування логістичних витрат, а в подальшому переходять до формування бюджетів “з 
аналізом додаткових варіантів” з метою оптимізації витрат логістичної діяльності для 
кожного структурного підрозділу, що задіяний у логістичних процесах. 

9.4. Метод гнучкого бюджетування враховує показники, що залежать від обсягу 
діяльності підприємства (закупівлі виробничих запасів, обсягу випуску чи реалізації готової 
продукції). Гнучкі бюджети формуються для центрів регульованих витрат (відділу 
постачання, складів виробничих запасів та готової продукції, відділу збуту, тарного цеху, 
транспортного відділу та лабораторії повірки якості продукції), оскільки вони забезпечує 
оптимізацію логістичних витрат, за умови зміни обсягів закупівлі виробничих запасів та 
випуску чи реалізації продукції. 

9.5. Фіксовані бюджети логістичних витрат формуються для відділів маркетингу, 
логістики та інформаційного забезпечення як центрів відповідальності, в яких результат не 
може бути виміряний відповідним фінансовим показником і немає чіткої залежності між 
використаними ресурсами та результатами логістичної діяльності.  

9.6. Метод паралельного бюджетування передбачає формування бюджетів центрів 
відповідальності другого рівня (структурних підрозділів, що задіяні в логістичній 
діяльності), а для центрів відповідальності першого рівня (фаз логістичної діяльності) – 
комбінований підхід (метод паралельного бюджетування з елементами послідовного).  

9.7. Метод децентралізованого бюджетування (“знизу вгору”) передбачає таку 
послідовність дій: центри відповідальності другого рівня складають бюджети логістичних 
витрат щодо діяльності, яку вони здійснюють; в подальшому вони узагальнюються і 
координуються за фазами логістичної діяльності підприємства. Цей метод може 
застосовуватися, якщо структура підприємства забезпечує надійну комунікацію центрів 
відповідальності другого рівня, а їх керівники здатні складати доречні та достовірні бюджети 
та є довіреними особами вищого керівництва.  
 

10. Звітність про виконання бюджетів логістичних витрат 
10.1. Відповідно до Вказівок з формування управлінської звітності щодо логістичних 

витрат на підприємствах формують: 
– управлінську звітність про виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 

відповідальності першого рівня, що містить звіти фази постачання, фази виробництва та 
фази збуту; 

– управлінську звітність про виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 
відповідальності другого рівня (центрами логістичних витрат): відділу постачання, складів 
виробничих запасів, тарного цеху, дільниці технологічного транспорту, транспортного 
відділу та лабораторії повірки якості продукції, відділу збуту, складів готової продукції, 
відділу маркетингу, відділу логістики, відділу інформаційного забезпечення. 

10.2. Порядок подання управлінської звітності про виконання бюджетів визначається  
Вказівками з формування управлінської звітності щодо логістичних витрат. 
 
*Примітка. Розроблено автором для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 
приладів  
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Додаток Т.1 
Таблиця Т.1 

Трактування терміну “внутрішній контроль” у працях українських та зарубіжних вчених* 

 
№ 
з/п Автор Визначення внутрішньогосподарського контролю 
1 2 3 
1 В. Д. Андрєєв [4, 

c.431] 
Внутрішній контроль – це система контрольних процедур, план організації та методи управління об’єктом в цілях ефективного 
проведення бізнесу, захисту активів, попередження помилок, охайності облікових перевірок та своєчасного надання фінансової 
інформації 

2 І. А. Бєлобжецький  
[16, с. 59] 

Безупинне спостереження за економічною ефективністю виробничої, постачальницько-збутової та економічної діяльності, забезпечення 
збереження грошових і матеріальних засобів, усунення причин і умов, що породжують безгосподарність і втрати.  

3 І. А. Бланк 
 [23, с. 115] 

Внутрішньогосподарський контроль враховує бухгалтерський підхід та охоплює методи і способи забезпечення збереження цінностей, 
достовірності бухгалтерських документів, що допомагає уникнути інвентаризаційних помилок, шахрайства та інших порушень. 

4 Т. А. Бутинець 
 [30] 

Внутрішній контроль – це постійна, щоденна робота, яка унеможливлює допускання зловживань і дає можливість використовувати 
ресурси підприємства, включаючи людський капітал, на його користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає інтереси 
працюючих у відповідності до умов колективного договору 

5 В. В. Бурцев [29] Внутрішній контроль – це сукупність дій, здійснених суб’єктами господарювання щодо визначення фактичного стану об’єкта контролю – 
порівняння фактичних даних із запланованими; оцінка відхилень, що виявляються, і ступінь їх впливу на аспекти функціонування 
підприємства; виявлення причин зафіксованих відхилень 

6 Р.М. Воронко [46] Внутрішній контроль – це система контрольних процедур, план організації та методи управління об’єктом в цілях ефективного 
проведення бізнесу, захисту активів, попередження помилок, охайності облікових перевірок та своєчасного надання фінансової 
інформації 

7 М. С. Грінчук  
[63, с.520] 

Внутрішньогосподарський контроль є складовою частиною ринкового механізму, проводиться в момент здійснення та оформлення 
господарських операцій і дає можливість вчасно виявляти недоліки, вивчати причини їх виникнення та вживати заходів до їх усунення. 

8 С. І. Головацька 
 [54] 

Внутрішній контроль – система контрольних  процедур, план організації й методи управління об’єктом з метою ефективного проведення 
бізнесу, захисту активів, запобігання помилок, акуратності облікових перевірок і своєчасного представлення фінансової інформації 

9 Я. А. Гончарук,  
В. С. Рудницький  
[58, с. 35.] 

Система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкту управління прийнятим управлінським рішенням, 
встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт виявленням відхилень, допущених у процесі виконання цих рішень. 

10 Н. І. Дорош  
[74, с. 190] 

Поточний контроль за якістю управління підприємством з метою попередження втрати ресурсів та виявлення недоліків для своєчасного 
попередження фінансових труднощів. 

11 А. Г. Загородній,  
Г. Л. Вознюк,  
Г. О. Партин  [85] 

Внутрішній контроль – це здійснюваний підприємством процес перевірки виконання всіх управлінських рішень у сфері фінансової 
діяльності з метою організації фінансової стратегії та запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього 
підприємства 

12 Є. В. Калюга [91], 
М. Коцупатрий,  
У. Гуцаленко [116] 

Система безупинного спостереження за ефективністю використання активів і зобов’язань підприємства, законністю і доцільністю 
господарських операцій і процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. 
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Продовження табл. Т.1 
13 Т. О. Каменська  

[95] 
Механізм, за допомогою якого власники, наглядова рада, виконавче керівництво підприємства отримують розумний рівень упевненості в 
тому, що підприємство досягне поставленої мети у найбільш ефективний спосіб. 

14 Т. В. Ковтун  
[105, с. 18] 

Внутрішній контроль – процес, що спрямований на досягнення довгострокових цілей компанії, які є наслідком дії керівництва з 
планування, організації, моніторингу діяльності суб’єкта господарювання у цілому та її окремих підрозділів 

15 М. Д. Корінько  
[108, с. 46] 

Система заходів, визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного 
використання усіма працівниками своїх обов’язків по забезпеченню та здійсненню господарських операцій. 

16 Р. О. Костирко,  
С. В. Щеголькова 
 [114, с. 24] 

Внутрішній контроль, який полягає у комплексному дослідженні законності і доцільності господарських операцій та оцінки фактичного 
стану об’єкта контролю з метою реагування на відхиляння від нормативів для досягнення цілей управління витратами та прийняття 
управлінських рішень. 

17 С. А. Кошкаров,  
П. О. Куцик,  
В. І. Бачинський [117] 

Контроль за господарською діяльністю усередині системи – це перевірка виконання ухвалених рішень, що дає можливість отримувати 
інформацію про функціонування ланок системи. 

18 Л. Г. Медвідь 
 [177] 

Внутрішній контроль – форма зворотного зв’язку, за допомогою якого орган управління організації отримує необхідну інформацію про 
дійсний стан керованого об’єкта і реалізацію управлінських рішень 

19 В. М. Мурашко  
[189, c. 46]. 

Внутрішній контроль є системою постійного спостереження за ефективністю діяльності підприємств, збереженням і ефективністю 
використання цінностей і коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та процесів. 

20 Л. В. Нападовська 
[194, с. 19] 

Процес, який забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих 
управлінських рішень. 

21 А.С.Наринський  
[198] 

Внутрішньогосподарський контроль (бухгалтерський і суспільний) захищає інтереси підприємства і його колективу від зловживань, 
розкрадань і безгосподарності, а також забезпечує підвищення ефективності його господарської діяльності 

22 С. М. Петренко [215] Внутрішньогосподарський контроль (бухгалтерський і суспільний) захищає інтереси підприємства і його колективу від зловживань, 
розкрадань і безгосподарності, а також забезпечує підвищення ефективності його господарської діяльності 

23 М. В. Ромаш,  
В. І. Шевчук [234] 

Контроль як комплекс заходів, спрямованих на забезпечення регулярного нагляду шляхом періодичних перевірок фінансово-
господарської діяльності 

24 В. Н. Самочкін  
[237 , с. 18] 

Внутрішній контроль – це всі процедури, та політика компанії, спрямована на запобігання, виявлення і виправлення істотних помилок і 
спотворень інформації, які можуть виникнути бухгалтерській звітності. 

25 Л. Г. Столяр  
[255] 

Внутрішньогосподарський контроль – це сукупність заходів, що вживають всередині підприємства, які забезпечують запобігання та 
виявлення операцій із господарськими засобами та джерелами і дій посадових осіб, що суперечать цілям їхньої діяльності або вимогам 
чинного законодавства 

26 Ч. Т. Хорнгрена, Дж. 
Фостера [271, с.398] 

Внутрішній контроль – це комплекс бухгалтерського управлінського контролю, що допомагає забезпечити відповідність рішень, 
прийнятих в організації, з реалізацією їх на практиці. 

27 В. М. Яценко 
[286] 

Внутрішній контроль – система заходів, визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних усіма працівниками своїх 
обов’язків по забезпеченню й здійсненню господарських операцій 

*Примітка. Узагальнено автором на підставі наукових джерел. 
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Додаток Т.2 
 

Рекомендації з організації внутрішнього контролю логістичних витрат** 

 
1.Основні поняття, що застосовуються 

1.1. Логістичні витрати – це витрати просторово-часового переміщення різних форм 
матеріальних потоків, супроводжуючих їх фінансового та інформаційного потоків та витрати, 
пов'язані із управлінням логістичною діяльністю виробничого підприємства. 

1.2. Центр відповідальності логістичної діяльності виробничого підприємства – це 
фаза логістичної діяльності чи виокремлений структурний підрозділ (відділ) підприємства, що 
задіяний в процесах логістики, який очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями 
і відповідає за результати його діяльності. 

1.3. Центр логістичних витрат – структурний підрозділ, що бере участь у логістичних 
процесах, у межах якого здійснюється споживання матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів та керівник якого має повноваження і несе відповідальність за формування 
показників логістичних витрат. 

1.4. Контроль логістичних витрат – це вид управлінської діяльності щодо логістичних 
витрат, який забезпечує керівництво підприємства інформацією щодо правильності та 
ефективності його рішень, а також здійснених ним поточних коректив. 

1.5. 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 зокрема, що забезпечить прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат. 

1.6. Метод внутрішнього контролю – це сукупність способів і прийомів дослідження, 
раціонального формування та ефективного розміщення і використання матеріальних, трудових 
та фінансових ресурсів підприємства. 

1.7. Об’єкт внутрішнього контролю логістичних витрат – це сукупність економічно 
однорідних показників щодо логістичних витрат, контроль яких здійснюється за допомогою 
єдиного інформаційного забезпечення та відповідних методичних прийомів. 

1.8. Мета внутрішнього контролю логістичних витрат – це створення 
інформаційного забезпечення та перевірка управлінських рішень щодо оптимізації 
логістичних витрат, виявлення відхилень від запланованих показників і усунення їх причин. 

 
2. Принципи внутрішнього контролю логістичних витрат 

2.1. Принцип системності – чітке визначення методичного інструментарію, об’єктів 
контролю та суб’єктів, які виконують контрольні дії; та відповідають за якість, повноту та 
своєчасність проведення внутрішнього контролю з застосуванням внутрішньої управлінської 
звітності. 

2.2. Принцип структурності та делегування повноважень – структура підсистеми 
внутрішнього контролю повинна відповідати структурі управління логістичною діяльністю 
підприємства, що дозволить організувати контроль за центрами відповідальності обох рівнів 
та делегувати відповідні повноваження керівникам структурних підрозділів. 

2.3. Принцип гнучкості – здійснення аналізу результатів внутрішнього контролю з 
метою коригування управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат та 
врахування змін під час формування його інформаційного забезпечення. 

2.4. Принцип конфіденційності – ведення управлінського обліку логістичних витрат, 
складання бюджетів та інформація внутрішніх звітів щодо їх виконання надається 
внутрішнім користувачам та є конфіденційною. 

2.5. Принцип відповідальності й об’єктивності – виконання обов’язків керівників 
центрів відповідальності і бухгалтера-аналітика на основі компетентності, сумлінності, 
чесності та високого рівня знань. 
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2.6. Принцип спрямованості – використання контрольної інформації для прийняття 
управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат. 

2.7. Принцип балансу інтересів – використання контрольної інформації для мінімізації 
впливу негативних чинників на логістичну діяльність виробничого підприємства. 

2.8. Принцип синергізму – безперервність функціонування підсистеми внутрішнього 
контролю логістичних витрат, що обумовлюється єдністю його методики, організації та 
ефективності. 

2.9. Принцип економії – процеси, які пов’язані з організацією внутрішнього контролю 
логістичних витрат на підприємстві, повинні обходитися дешевше від тих витрат, які можуть 
бути попереджені в результаті проведення контролю. 

 
3. Функції внутрішнього контролю логістичних витрат 

3.1. Інформаційна, яка передбачає ідентифікацію та узагальнення інформації про 
фактичні логістичні витрати центрів відповідальності та їх відповідність бюджетним 
показникам.  

3.2. Діагностична, яка передбачає вивчення і оцінювання логістичних витрат 
підприємства за фазами логістики та структурними підрозділами, що задіяні в процесах 
логістики; виявлення впливу зовнішнього середовища та внутрішніх резервів на їх 
діяльність. 

3.3. Комунікаційна, яка передбачає встановлення і підтримку зворотного зв’язку між 
керівниками центрів відповідальності, відділом логістики та керівництвом підприємства, 
надає інформацію для планування та про виконання бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності. 

3.4. Коригувальна, яка передбачає можливість на основі одержаної інформації про 
логістичні витрати центрів відповідальності приймати ефективні управлінські рішення та 
реалізувати коригувальні заходи із залученням керівників структурних підрозділів (центрів 
логістичних витрат). 

3.5. Мобілізуюча, яка передбачає використання певного досвіду, виявленого за 
наслідками контрольних дій, іншими структурними підрозділами, що задіяні у логістичних 
процесах підприємства.  

3.6. Виховна, яка передбачає залучення керівників та працівників структурних 
підрозділів, задіяних у логістичних процесах, до процесу здійснення контролю та 
самоконтролю, підвищення трудової дисципліни й творчої активності. 

 
4. Завдання внутрішнього контролю логістичних витрат 

4.1. Забезпечити відповідність діяльності центрів відповідальності (центрів логістичних 
витрат) стратегії логістичної діяльності підприємства загалом та оптимізації логістичних 
витрат зокрема. 

4.2. Ідентифікувати стан об’єкта контролю (фактичні логістичні витрати центрів 
відповідальності першого і другого рівня). 

4.3. Сформувати інформаційно-облікове забезпечення управління логістичними 
витратами підприємства та центрів відповідальності (фаз та структурних підрозділів, що 
задіяні у процесах логістики). 

4.4. Оцінити результативність виконання бюджетних показників щодо логістичних 
витрат центрів відповідальності першого і другого рівня. 

4.5. Виявити та усунути відхилення та ризики, які виникли у ході логістичної діяльності 
та впливають на результати роботи центрів відповідальності (центрів логістичних витрат). 

4.6. Виявити внутрішні резерви для підвищення ефективності системи управління 
логістичними витратами та їх оптимізації. 

4.7. Забезпечити достовірність і своєчасність надання контрольно-облікової інформації 
щодо логістичних витрат за центрами відповідальності та оптимізувати інформаційні потоки 
з метою прийняття управлінських рішень. 
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5. Послідовність запровадження внутрішнього контролю логістичних витрат 
5.1. Формування методологічного забезпечення  внутрішнього контролю логістичних 

витрат: визначення мети, принципів функцій і завдань внутрішнього контролю. 
5.2. Формування обліково-інформаційного забезпечення: первинні документи, облікові 

реєстри, методика обліку логістичних витрат, робочий план рахунків; бюджети, управлінська 
звітність, відомості внутрішнього контролю логістичних витрат за центрами 
відповідальності; графік документообігу. 

5.3. Формування організаційно-методичного забезпечення: визначення об’єктів і 
суб’єктів внутрішнього контролю логістичних витрат, методів і контрольних процедур, 
координація діяльності центрів відповідальності, розроблення внутрішніх організаційно-
методичних регламентів. 

5.4. Розробка та запровадження регламентуючих документів внутрішнього контролю: 
затвердження Рекомендацій з організації внутрішнього контролю логістичних витрат та 
Вказівок з формування управлінської звітності щодо логістичних витрат (див. додаток Ц.1); 
доведення їх до керівників центрів відповідальності, розподіл повноважень та затвердження 
посадових інструкцій, затвердження графіка документообігу. 
 

6. Інформаційне забезпечення процесу внутрішнього контролю логістичних витрат 
6.1. Внутрішні регламентуючі документи підприємства, що визначають методику та 

організацію внутрішнього контролю логістичних витрат формуються з урахуванням 
Рекомендацій з формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат і Вказівок з 
бюджетування логістичних витрат (див. додатки К, С.1). 

6.2. Методика обліку логістичних витрат регламентується Методичними вказівками з 
обліку логістичних витрат (див. додаток М).  

6.3. Первинні документи, що юридично підтверджують факт здійснення господарських 
(логістичних)операцій та відображають облікове оцінювання логістичних витрат. 

6.4. Облікові реєстри відповідно до обраної підприємством форми обліку та методики 
облікового відображення логістичних витрат підприємства у системі балансових рахунків та 
аналітичного обліку. відповідно до Робочого плану рахунків підприємства управлінського 
обліку в частині логістичних витрат (див. додаток Л. табл. Л.1). 

6.5. Бюджети логістичних витрат підприємства за фазами логістики (центрами 
відповідальності першого рівня) та структурними підрозділами, що задіяні у логістичних 
процесах (центрами відповідальності другого рівня), у системі управління логістичними 
витратами підприємства як метод їх планування (див. додатки П, Р). 

6.6. Управлінська звітність про виконання бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності першого рівня, що містить звіти за фазами логістичної діяльності: фази 
постачання, фази виробництва, фази збуту (див. додатки Х); управлінська звітність про 
виконання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності другого рівня (центрів 
логістичних витрат): відділу постачання, складів виробничих запасів, тарного цеху, відділу 
транспорту, дільниці технологічного транспорту, лабораторії повірки якості продукції, 
відділу збуту, складів готової продукції, відділу маркетингу, відділу логістики, відділу 
інформаційного забезпечення (див. додатки Ф).  

6.7. Контрольно-аналітичні відомості виконання бюджетів центрів відповідальності 
першого рівня (фаз логістики) (дивю додатки Ш.12 – Ш.14) та контрольно-аналітичні відомості 
виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) (див. 
додатки Ш.1 – Ш.11). 

 
7. Об’єкти внутрішнього контролю 

7.1. Достовірність відображення логістичних витрат в управлінській звітності 
підприємства. 

7.2. Дотримання бюджетних показників при здійсненні логістичних витрат підприємства. 
7.3. Раціональність вибору методу управління та обліку логістичних витрат. 
7.4. Дотримання методики відображення логістичних витрат підприємства у системі 

управлінського обліку. 
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7.5. Правильність документального оформлення формування логістичних витрат у межах 
бюджетних показників та відхилень від них. 

7.6. Дотримання внутрішніх регламентуючих документів підприємства при здійсненні 
логістичних витрат: Рекомендацій з формування центрів відповідальності щодо логістичних 
витрат (додаток К), Вказівок з бюджетування логістичних витрат (додаток С.1), Вказівок з 
формування управлінської звітності щодо логістичних витрат (додаток Ц.1). 

7.7. Коди центрів відповідальності наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Довідник центрів відповідальності (центрів логістичних витрат) виробничих підприємств* 
Код центру 

відповідальності 
Назва центру відповідальності 

Центри відповідальності першого рівня  
(функціональні – за фазами логістичної діяльності) 

1 Фаза постачання 
2 Фаза виробництва 
3 Фаза збуту 

Центри відповідальності другого рівня – центри витрат  
(основні – за структурними підрозділами) 

10 Відділ постачання 
20-29 Склади виробничих запасів 
30-39 Обслуговуючі підрозділи (лабораторія повірки якості продукції, тарний цех, 

відділ транспорту, дільниця технологічного транспорту) 
40 Відділ збуту 

50-59 Склади готової продукції 
60 Відділ маркетингу 
70 Відділ логістики 
80 Відділ інформаційного забезпечення 

*Примітка. Розроблено автором 
 

8. Суб’єкти внутрішнього контролю 
8.1. Перелік і повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних витрат 

виробничих підприємств за центрами відповідальності наведені у табл. 2. 
Таблиця 2 

Перелік і повноваження суб’єктів внутрішнього контролю логістичних витрат  
виробничих підприємств* 

 
Суб’єкт контролю Контрольні повноваження 

1 2 
Головний бухгалтер 

(фінансовий 
директор) 

1. Організація роботи обліково-фінансового апарату підприємства. 
2. Формування облікової політики підприємства та контроль за її дотриманням (в 
частині логістичних витрат). 

Фінансово-
економічний відділ 

Формування планів заготівлі виробничих запасів, виробництва і реалізації готової 
продукції 

Сектор 
управлінського 

обліку бухгалтерії 
(бухгалтер-аналітик) 

1. Складання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності другого рівня. 
2. Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності 
обох рівнів. 
3. Аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних.  
4. Оцінка діяльності центрів відповідальності. 
5. Формування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних показників від 
бюджетних. 

Сектор фінансового 
обліку бухгалтерії 

1. Контроль правильності документального оформлення господарських операцій 
щодо формування логістичних витрат. 
2. Контроль за дотриманням чинного законодавства щодо здійснення витрат 
діяльності. 
3. Відображення логістичних витрат у системі бухгалтерського обліку. 

Керівник відділу 
логістики 

1. Складання бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності першого рівня. 
2. Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центрів відповідальності 
першого і другого рівня. 
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3. Складання внутрішньої управлінської звітності центрів відповідальності першого 
рівня (фаз логістичної діяльності). 
4. Формування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних показників від 
бюджетних та прийняття управлінських рішень щодо їх усунення. 

Керівники центрів 
відповідальності 

(структурних 
підрозділів, що 

задіяні у логістичних 
процесах) 

 Контроль за виконанням бюджетів логістичних витрат центру відповідальності. 
 Складання внутрішньої управлінської звітності центрів логістичних витрат 
(структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах) 
3.Фомування пропозицій щодо виявлених відхилень фактичних показників від 
бюджетних та прийняття управлінських рішень щодо їх усунення. 

*Примітка. Розроблено автором для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 
 

9. Моніторинг виконання бюджетів логістичних витрат 
9.1. Етап ідентифікаціі та узагальнення інформації про фактичні логістичні витрати центрів 

відповідальності другого рівня передбачає ідентифікацію фактичних показників на основі даних 
фінансового та управлінського обліку. Фактичні показники логістичних витрат центрів 
відповідальності відображаються та порівнюються з запланованими показниками у звітах про 
виконання бюджетів логістичних витрат структурних підрозділів, що задіяні у логістичних 
процесах. (додатки Х.1, Х.2, Х.3). 

9.2. Етап аналізу відхилень фактичних показників від бюджету логістичних витрат 
передбачає порівняння запланованих показників з фактично отриманими даними. Якщо 
відхилення є істотними, то керівник приймає рішення про внесення змін до показників бюджету 
на майбутні планові періоди. Істотність відхилень обумовлюється характером цих відхилень та 
впливом на показники діяльності центру відповідальності другого рівня. 

9.3. Етап факторного аналізу впливу встановлених відхилень на результативні показники 
центрів відповідальності другого рівня передбачає встановлення всіх факторів, які впливають на 
показники діяльності центру відповідальності другого рівня, тобто на відхилення фактичних 
логістичних витрат від запланованих. 

9.4. Етап узагальнення результатів моніторингу та їх оцінювання передбачає оперативне 
документування результатів аналізу відхилень та узагальнення результатів моніторингу за 
допомогою спеціальних документів – Контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів 
центрами відповідальності другого рівня (додатки Х.1, Х.2, Х.3). 

9.5. Етап формування висновків та рекомендацій щодо управлінських рішень передбачає 
розроблення керівниками центрів відповідальності другого рівня заходів щодо виконання 
показників бюджетів логістичних витрат для усунення виявлених відхилень та надає можливість 
управляти за відхиленнями. При цьому керівник центру відповідальності особливо звертає увагу 
на суттєві відхилення від бюджету. Розроблені заходи узгоджуються з керівником відділу 
логістики, а в подальшому подаються на розгляд Правління підприємства. 

9.6. Етап прийняття управлінських рішень передбачає розгляд пропозицій Правлінням 
підприємства, прийняття відповідних рішень щодо заходів з удосконалення роботи структурних 
підрозділів та оптимізації логістичних витрат і коригування відповідних бюджетів . 
 
**Примітка. Розроблено автором для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 
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Додаток У 
Таблиця У.1 

Визначення поняття “управлінська звітність” у працях науковців* 

 
№ 
з/п 

Автор Зміст поняття 

1 2 3 
1 Г. А. Адамова,  

Н. А. Адамов 
 [1] 

Управлінська звітність – це комплекс взаємозв’язаних даних і 
розрахункових показників, що відображають функціонування 
підприємства як об’єкта господарської діяльності, згрупованих загалом 
по підприємству та за структурними підрозділами 

2 О. М. Бабкіна [11] Внутрішня звітність – система взаємопов'язаних показників, що 
характеризують умови та результати діяльності компанії в цілому або 
окремих її підрозділів за звітний період 

3 О. С. Бакаєв  
[16] 

Внутрішня звітність – це використовувана для потреб управління система 
збору інформації у грошовому і натуральному вимірі про факти 
господарської діяльності, які впливають не тільки на фінансові, а й на 
виробничі й технологічні показники організації 

4 Є. Г. Богатова 
[25] 

Управлінська звітність – це інструмент внутрішньогосподарського 
контролю та оцінки діяльності компанії 

5 Ф. Ф. Бутинець 
 [33] 

Звітність – це система взаємозов’язаних оціночних показників за звітний 
період, що характеризує умови та результати фінансово-господарської 
діяльності підприємства або його елементів: напрями бізнесу, проектів, 
структурних підрозділів, працівників та інші 

6 Т. А. Бутинець [30] Внутрішня бухгалтерська звітність – звітність, яку складає бухгалтер–
аналітик і подає як адміністрації підприємства, так і менеджерам всіх 
рівнів управління. Основною метою складання звітності є надання 
оперативної релевантної інформації відповідно до вимог управлінського 
персоналу 

7 Ж. А. Іванова [89] Внутрішня звітність – форма подання відомостей, істотних для вибору 
певного варіанта дій  з безлічі альтернативних 

8 О. В. Карпенко  
[100] 

Внутрішня звітність використовується у господарстві для оперативного 
управління виробничо-фінансовою діяльністю 

9 Т. П. Карпова 
[101] 

Управлінська звітність – система взаємозв’язаних економічних 
показників, що характеризує результати діяльності підрозділів за певний 
проміжок часу 

10 І. В. Колос,  
Н. Й. Радіонова 
[125] 

Під управлінською звітністю потрібно розуміти звітність, яка складається 
менеджерами різних рівнів управління і містить оцінку результатів 
діяльності та прогнозні напрями її розвитку 

11 Т. О. Коноваліхіна  
[107] 

Внутрішня звітність – система показників оцінювання результатів бізнесу 
та перспектив його розвитку, що надається внутрішнім користувачам для 
задоволення інформаційних потреб у процесі прийняття стратегічних, 
тактичних і оперативних управлінських рішень 

12 С. О. Кузнєцова  
[125] 

Управлінська бухгалтерська звітність – це бухгалтерська звітність, що 
містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається 
внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством 

13 П. О. Куцик 
[132] 

Управлінська звітність – це система взаємозв’язаних  показників, що 
визначають фінансові та інші результати діяльності (виробничі, 
технологічні тощо) корпоративного об’єднання (підприємства) у 
грошовому та натуральному вимірниках, що базуються на відображенні 
поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності 
корпоративного об’єднання (підприємства) в цілому та в розрізі сегментів 
управлінського поділу (видами діяльності, видами продуктів 
виробництва, об’єктами майнового комплексу, що входять до його 
складу, центрами відповідальності) для потреб управління 
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Продовження табл. У.1 
1 2 3 
14 М. О. Любимов [164] Внутрішня управлінська звітність – це інтегрована система інформаційної 

підтримки процесу управління, метою якої є забезпечення інформаційних 
потреб користувачів, що полягає у формуванні показників на основі 
інформації, одержаної у різних підсистемах обліку, і підготовка звітів у 
формі і в терміни, що відповідають запитам різних груп користувачів 

15 К. Є. Нагірська [192] Управлінська звітність – це результат збору, ідентифікації, реєстрації, 
узагальнення та систематизації фінансової та нефінансової інформації у 
вигляді сукупності внутрішніх документів (звітів) для заінтересованих 
користувачів з метою оцінки, аналізу, контролю та планування діяльності 
підприємства і його структур них підрозділів 

16 Л. В. Нападовська 
[194] 

Управлінська звітність – це гнучка система форм інформації, яка 
складається за центрами затрат і центрами відповідальності. Вона 
повинна відображати умови, специфіку, особливості організації 
виробництва та потреб управлінського персоналу 

17 В. П. Нестеров 
 [201] 

Система управлінської звітності – це система збору й подання в 
структурованому вигляді даних про різні аспекти діяльності організації, 
що дозволяє керівництву організації аналізувати стан справ  

18 В. Ф. Палій 
 [212] 

Управлінська звітність являє собою сукупність упорядкованих показників 
та іншої інформації, у якій відображаються відхилення від цілей, планів і 
кошторисів, без чого управлінський облік залишився б формальним 
сховищем цифрових даних, непридатних для цілей внутрішнього 
управління 

19 А. Х. Позов [219] Управлінська звітність – це інструмент управління господарством (засіб 
інформаційного забезпечення процесу управління; засіб моніторингу 
економічного стану підприємства) та інструмент управління 
інформаційним забезпеченням (засіб адаптації та моніторингу облікової 
системи до потреб управління), і елемент методу бухгалтерського обліку 
(засіб узагальнення (агрегації, синтезу) та надання облікової інформації), 
а також документ, вміст якого представляє економічну інформацію у 
певному наборі фактичних (історичних) та оціночних (розрахункових) 
показників для порівняння їх планово–нормативних і досягнутих значень 

20 А. Н. Попов [222] Управлінська звітність - це систематизована обліково–аналітична 
інформація у вигляді облікових і розрахункових показників, представлена 
по внутрішньо–фірмових формах і призначена для внутрішніх 
користувачів з метою прийняття ними управлінських рішень, не тільки 
поточного, але і стратегічного характеру 

21 М. В. Прімакова  
[224] 

Внутрішня звітність є не тільки джерелом інформації про об’єкт 
управління, а й інструментом ефективного контролю господарської 
діяльності, що має ключове значення в процесі розвитку системи 
управління підприємством 

22 А. Г. Соколова 
 [246] 

Внутрішньофірмова звітність – система звітності загалом по 
підприємству та за видами діяльності, сформована з метою забезпечення 
внутрішніх користувачів необхідною інформацією про бізнес-одиниці для 
прийняття оптимальних управлінських рішень 

23 І. А. Югансон [285] Внутрішня звітність – система необхідної релевантної цільової фінансової 
та нефінансової інформації про майно, капітал, зобов’язання, доходи та 
витрати структурних підрозділів організації, їх взаємозв’язки, 
господарські процеси та їх результати, про внутрішні та зовнішні 
фактори, яка передана у відповідній формі, орієнтована на користувача, 
використовується при плануванні, контролі та регулюванні показників 
фінансово–господарської діяльності організації 

*Примітка. Систематизовано автором на основі наукових праць  
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Додаток У 

Таблиця У.2 
Класифікація видів управлінської звітності* 

 
№ 
з/п 

Ознака класифікації Види управлінської звітності 

1 За формою 
представлення 

Звіти табличні, графічні, текстові й комбіновані 

2 За видами діяльності Звіти по заготівлях, звіти з виробництва,  
звіти з реалізації 

3 За рівнем представлення Звіти для керівників вищого рівня, звіти для 
менеджерів структурних підрозділів, звіти для 
менеджерів низової ланки 

4 За обсягом інформації Звіти оперативні й підсумкові 
5 За частотою подання Звіти поточні, щомісячні, щоквартальні, річні  
6 За змістом Звіти за ключовими позиціями та аналітичні звіти 
7 За видами прийнятих 

управлінських рішень 
Звіти для обґрунтування оперативних, тактичних 
та стратегічних управлінських рішень 

*Примітка. Сформовано автором на підставі джерел [54, 132, 165, 191, 238, 248 ] 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетівцентрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.1 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджетулогістичних витрат відділу постачання* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                           грн 

№ 
з/п 

Стаття витрат Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 790,50 790,50   
2 Канцелярські товари 215,40 215,40   
3 Витрати на МШП 350,50 350,50   
4 Заробітна плата 22500,00 26325,00 3825,00 10020100121119 
5 Премії та інші виплати персоналу 3000,00 3000,00   
6 Єдиний соціальний внесок 5610,00 6451,50 841,50 10020300131129 
7 Добові 885,00 2280,00 1395,00 10030100151119 
8 Проживання 1400,15 3270,80 1870,65 10030200151127 
9 Витрати на транспорт у відрядженні 953,30 1190,35 237,05 10030300151117 
10 Інші витрати на відрядження 280,00 280,00   
11 Амортизація  обладнання невиробничого призначення 95,58 95,58   
12 Ремонт обладнання невиробничого призначення 714,98 714,98   
13 Обслуговування обладнання невиробничого призначення 400,65 400,65   
14 Оренда обладнання 638,82 638,82   
15 Витрати на електроенергію 618,90 911,45 292,55 10060100111116 
16 Водопостачання та водовідведення 378,45 390,30 11,85 10060300111126 
17 Послуги з опалення приміщень 4210,30 4210,30   
18 Транспортні послуги 1700,10 1260,00 - 440,10 10070000151215 
19 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00   
20 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00   
21 Інтернет 150,00 150,00   
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№ 
з/п 

Стаття витрат Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

22 Послуги з організації постачання 416,90 416,90   
23 Послуги страхування при постачанні 1511,10 1511,10   
24 Послуги охорони 1450,00 1450,00   
 Разом витрат 48680,63 56714,13 8033,50  

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.2 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

Звіт про виконання бюджету логістичних витрат складу виробничих запасів № 1* 

за   січень  2017 року 
(період)) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                  грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 
Запасні частини для машин та обладнання невиробничого призначення   

 
3450,60 

 
1950,25 -1500,35 20010520111212 

2 Канцелярські товари 500,45 500,45   
3 Паливно-мастильні матеріали 2980,10 2980,10   
4 Витрати на МШП 310,60 310,60   
5 Заробітна плата 41300,50 48321,60 7021,10 20020100121119 
6 Премії та інші виплати персоналу 5950,00 5950,00   
7 Єдиний соціальний внесок 10395,11 11939,75 1544,64 20020300131129 
8  Амортизація  будівель та споруд 1512,50 1512,50   
9 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   2580,90 2580,90   
10 Поточний ремонт будівель та споруд 4800,20 6700,00 1899,80 20040210151113 
11 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   1145,90 1145,90   
12 Обслуговування  машин та обладнання невиробничого призначення   900,25 900,25   
13 Оренда земельних ділянок 2000,00 2000,00   
14 Оренда будівель та споруд   1380,65 1380,65   
15 Оренда машин та обладнання 1200,85 1200,85   
16 Витрати на електроенергію 3905,70 4105,70 200,00 20060100111126 
17 Водопостачання та водовідведення   700,10 735,70 35,60 20060500151126 
18 Послуги з опалення приміщень 2378,90 2378,90   
19  Інші комунальні послуги 500,00 500,00   
20 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00   
21 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00   
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

22  Інтернет 150,00 150,00   
23 Послуги охорони 1100,00 1100,00   
24 Податок (плата) за землю 310,45 310,45   
25 Податок на майно 762,30 762,30   
 Разом витрат  90626,06 100742,45 10116,39  

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.3 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджету логістичних витрат лабораторії повірки якості продукції* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                          грн 
№ з/п  

Стаття витрат 
Бюджетний 

показник  
Фактичний 
показник  

Відхиленн
я  

Код відхилення 

1 Витрати на МШП 1734,23 1734,23   
2 Заробітна плата працівників загальновиробничого персоналу   78196,00 91489,32 13293,32 30020100321119 
3 Премії та інші виплати персоналу 10000,00 10000,00   
4 Єдиний соціальний внесок 19403,12 22327,65 2924,53 30020300331119 
5 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   345,42 345,42   
6 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   460,60 460,60   
7 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення 770,45 770,45   
 Разом витрат  110909,82 127127,67 16217,85  

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.4 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджетулогістичних витрат тарного цеху* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                             грн 
№ з/п  

Стаття витрат 
Бюджетний 

показник  
Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Основні матеріали 64470,50 64260,50 - 210,00 310102хх210222 
2 Витрати на МШП 2335,80 2335,80   
3 Заробітна плата працівників допоміжного виробництва 26828,49 31389,33 4560,84 31020100221119 
4 Премії та інші виплати персоналу 7000,00 7000,00   
5 Єдиний соціальний внесок 7442,27 8445,65 1003,38 31020300231129 
6 Амортизація  машин та обладнання виробничого призначення   777,44 777,44   
7 Поточний ремонт машин та обладнання виробничого призначення   2076,20 2076,20   
8 Витрати на електроенергію 1988,20 2624,42 636,22 31060100211116 
9 Витрати на газ 790,95 980,95 190,00 31060200211116 

10 Водопостачання та водовідведення   578,85 606,90 28,05 31060500251126 
11 Послуги з опалення приміщень 2008,15 2008,15   
 Разом витрат  116296,85 122505,34 6208,49  

 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.5 
 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджету логістичних витрат дільниці технологічного транспорту* 

за   січень  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                                грн 
№ з/п  

Стаття витрат 
Бюджетний 

показник  
Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Запасні частини для транспортних засобів 69312,50 69312,50   
2 Паливно-мастильні матеріали 72970,40 83575,70 10605,30 33010900211126 
3 Витрати на МШП 1700,90 1700,90   
4 Заробітна плата 32377,60 37881,80 5504,20 33020100221119 
5 Премії та інші виплати персоналу 10000,00 10000,00   
6 Єдиний соціальний внесок 9323,07 10534,00 1210,93 33020300231129 
7 Добові 410,00 450,00 40,00 33030100251129 
8 Проживання 617,80 617,80   
9 Витрати на транспорт у відрядженні 390,45 390,45   

10 Інші витрати на відрядження 120,40 120,40   
11 Амортизація  транспортних засобів 413,40 413,40   
12 Поточний ремонт транспортних засобів 1700,55 3560,50 1859,95 33040230251111 
13 Обслуговування транспортних засобів 980,10 980,10   
14 Оренда транспортних засобів 745,00 745,00   
15 Витрати на електроенергію 2300,60 2300,60   
16 Водопостачання та водовідведення 612,90 612,90   
17 Послуги з опалення приміщень 1900,80 1900,80   
18 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00   
19 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00   
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№ з/п  
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

20 Інтернет 150,00 150,00   
21 Послуги охорони 900,00 900,00   
 Разом витрат 207336,47 226556,85 19220,38  

 
 
 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.6 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

Звіт про виконання бюджету логістичних витрат відділу транспорту* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                                                                                                                                             грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Запасні частини для транспортних засобів   37805,35 47001,20 9195,85 32010530211111 
2 Паливно-мастильні матеріали 65970,40 69970,40 4000,00 32010900211126 
3 Витрати на МШП 874,50 874,50   
4 Заробітна плата 27352,00 32000,00 4648,00 32020100221119 
5 Премії та інші виплати персоналу 9000,00 9000,00   
6 Єдиний соціальний внесок 7997,44 9020,00 1022,56 32020300231129 
7 Добові 200,00 900,00 700,00 3 030100251119 
8 Проживання 315,75 1115,70 800,00 32030200251117 
9 Витрати на транспорт у відрядженні   279,00 279,00   
10 Інші витрати на відрядження   195,00 195,00   
11 Амортизація  транспортних засобів 714,14 714,14   
12 Поточний ремонт транспортних засобів 900,75 900,75   
13 Обслуговування транспортних засобів 1015,40 1015,40   
14 Оренда транспортних засобів 900,00 900,00   
15 Витрати на електроенергію 1750,15 1781,00 30,80 32060100211126 
16 Водопостачання та водовідведення   567,80 621,50 53,70 32060300211126 
17 Послуги з опалення приміщень 2105,80 4445,68 2339,88 32060500251116 
18 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00   
19 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00   
20  Інтернет 150,00 150,00   
21  Послуги охорони 1010,75 1010,75   
 Разом витрат  159514,23 182305,02 22790,79  

03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис______________*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.7 
 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджету логістичних витрат відділу збуту* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                              грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 515,70 515,70   
2 Канцелярські товари 210,45 210,45   
3 Витрати на МШП 120,00 120,00   
4 Заробітна плата 71520,50 83679,00 12158,50 40020100421119 
5 Премії та інші виплати персоналу 14800,00 14800,00   
6 Єдиний соціальний внесок 18990,51 21665,38 2674,87 40020300431129 
7 Добові 2180,45 2398,50 218,05 40030100451129 
8 Проживання 1100,00 1100,00   
9 Витрати на транспорт у відрядженні   723,40 723,40   
10 Інші витрати на відрядження   200,00 200,00   
11 Амортизація  будівель та споруд 2115,76 2115,76   
12 Поточний ремонт будівель та споруд 927,40 927,40   
13 Оренда будівель та споруд   600,00 600,00   
14 Витрати на електроенергію 528,20 700,45 172,25 40060100411116 
15 Витрати на газ 2400,45 2965,80 565,35 40060200411116 
16 Водопостачання та водовідведення   3935,00 3935,00   
17 Прибирання територій та  вивіз сміття 490,20 600,00 109,80 40060400451116 
18 Послуги з опалення приміщень 1945,80 2450,80 505,00 40060600451116 
19 Інші комунальні послуги 450,20 450,20   
20 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00   
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

21 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00   
22 Інтернет 50,00 50,00   
23 Витрати на передпродажну підготовку товарів 4300,25 4300,25   
24 Послуги з організації збуту   1580,75 1580,75   
25 Послуги страхування при збуті 600,00 1300,00 700,00 40100200451118 
26  Інші послуги сторонніх організацій 1300,90 1180,35 - 120,55 40101500451224 
 Разом витрат  131995,92 148979,19 16983,27  

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.8 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджетулогістичних витрат складу готової продукції № 1* 

за   січень  2017 року 
(період* 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                        грн 
№ з/п  

Стаття витрат 
Бюджетний 

показник  
Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Тара та упаковка 59505,35 59505,35   
2 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 547,35 547,35   
3 Канцелярські товари 310,75 310,75   
4 Витрати на МШП 983,10 983,10   
5 Заробітна плата 50989,00 59657,15 8668,15 50020100421119 
6 Премії та інші виплати персоналу 15045,00 15045,00   
7 Єдиний соціальний внесок 14527,48 16434,47 1906,99 50020300431129 
8 Амортизація  будівель та споруд 389,15 389,15   
9 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    532,90 532,90   

10 Поточний ремонт будівель та споруд 2700,95 2700,95   
11 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   982,10 982,10   
12 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   1111,30 1111,30   
13 Оренда земельних ділянок 900,00 900,00   
14 Оренда будівель та споруд   1155,90 1155,90   
15 Оренда  машин та обладнання 1045,10 1045,10   
16 Витрати на електроенергію 1535,70 2027,12 491,42 50060100411116 
17 Витрати на газ 4380,00 5431,20 1051,20 50060200411116 
18 Водопостачання та водовідведення   978,50 1030,00 51,50 50060300411126 
19 Прибирання територій та  вивіз сміття 469,30 572,55 103,25 50060400451116 
20 Послуги з опалення приміщень 2625,75 2625,75   
21 Інші комунальні послуги 380,00 380,00   
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№ з/п  
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

22 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00   
23 Мобільний телефонний зв'язок 100,00 100,00   
24 Інтернет 50,00 50,00   
25 Послуги охорони   1100,00 1100,00   
26 Інші послуги сторонніх організацій 930,40 930,40   
27 Податок (плата) за землю 490,15 490,15   
28 Податок на майно 235,90 235,90   
 Разом витрат  164211,13 176483,64 12272,51  

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.9 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

. 

 
Звіт про виконання бюджетулогістичних витрат відділу маркетингу* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                                                    грн 
№ з/п  

Стаття витрат 
Бюджетний 

показник  
Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 1800,75 1527,52 -273,23 60010600411222 
2 Канцелярські товари 1175,35 1175,35   
3 Рекламні та  маркетингові  матеріали 29730,25 29730,25   
4 Витрати на МШП 687,90 687,90   
5 Заробітна плата 30507,61 35693,90 5186,29 60020100421119 
6 Премії та інші виплати персоналу 6000,00 6000,00   
7 Єдиний соціальний внесок 8031,67 9172,65 1140,98 60020300431129 
8 Добові 535,00 588,50 53,50 60030100451129 
9 Проживання 365,70 365,70   

10 Витрати на транспорт у відрядженні   310,65 310,65   
11 Інші витрати на відрядження   211,75 211,75   
12 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    280,76  280,76    
13 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   312,70 312,70   
14 Витрати на електроенергію 1200,00 1584,00 384,00 60060100411116 
15 Водопостачання та водовідведення   219,45 219,45   
16 Послуги з опалення приміщень 1100,45 1400,40 299,95 60060500451116 
17 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00   
18 Мобільний телефонний зв'язок 100,00 100,00   
19 Інтернет 50,00 50,00   
20 Послуги з розміщення теле- та радіо реклами   900,00 900,00   
21 Послуги з розміщення реклами в друкованих ЗМІ 575,00 575,00   
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№ з/п  
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

22 Послуги з розміщення зовнішньої реклами   712,35 712,35   
23 Послуги з розробки  дизайну упаковок та логотипів   310,15 310,15   
24 Витрати на маркетингові дослідження 455,90 455,90   
25 Розміщення цінової пропозиції в мережевому буклеті 310,00 310,00   
26 Інші послуги сторонніх організацій 200,00 200,00   
 Разом витрат  86893,39 93684,88 6791,49  

 
 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів по виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.10 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

Звіт про виконання бюджету логістичних витрат відділу логістики* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                         
                                                                                                                                                                                                                               грн 
№ з/п  

Стаття витрат 
Бюджетний 

показник  
Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 3570,90 3570,90   
2 Канцелярські товари 900,15 900,15   
3 Витрати на МШП 578,90 578,90   
4 Заробітна плата 24579,80 34510,05 9930,25 70020100521119 
5 Премії та інші виплати персоналу 8300,00 8300,00   
6 Єдиний соціальний внесок 7233,56 9783,42 2549,85 70020300531119 
7 Добові 945,00 1247,40 302,40 70030100551119 
8 Проживання 1795,40 1795,40   
9 Витрати на транспорт у відрядженні   2011,60 2011,60   

10 Інші витрати на відрядження   370,00 370,00   
11 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00   
12 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00   
13 Інтернет 150,00 390,00 240,00 70080500551113 
 Разом витрат  50495,31 63517,81 13022,50  

 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ф 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) 

Додаток Ф.11 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджету логістичних витрат відділу інформаційного забезпечення* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                                                                                                                                                  грн 
№ з/п  

Стаття витрат 
Бюджетний 

показник  
Фактичний 
показник  

Відхилення  Код відхилення 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 6700,80 6700,80   
2 Канцелярські товари 1048,70 1048,70   
3 Витрати на МШП 246,90 246,90   
4 Заробітна плата 90335,00 105690,75 15356,76 80020100521119 
5 Премії та інші виплати персоналу 20000,00 20000,00   
6 Єдиний соціальний внесок 24273,72 27652,20 3378,48 80020300531129 
7 Добові 780,90 710,50 - 70,40 80030100551220 
8 Проживання 3400,65 2484,25 - 916,40 80030200551210 
9 Витрати на транспорт у відрядженні   1085,10 723,40 - 361,70 80030300551210 

10 Інші витрати на відрядження   400,05 266,70 - 133,35 80030400551210 
11 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    4220,82 4220,82   
12 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   415,65 977,35 561,70 80040222551116 
13 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   390,90 390,90   
14 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00   
15 Мобільний телефонний зв'язок 100,05 100,00   
16 Інтернет 50,10 50,00   
17  Послуги з обслуговування програмного забезпечення 3580,20 3280,20 - 300,00 80100800551224 
18  Інші послуги сторонніх організацій 999,99 999,99   
 Разом витрат  158239,52 175754,61 17515,09  

 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Х 
Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності 

першого рівня 
Додаток Х.1 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджетулогістичних витрат фази постачання 

за елементами витрат* 
за   січень  2017 року 

(період) 

Керівник центру відповідальності _____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                                                                 грн 
№ 
з/п 

Елементи витрат Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Причини відхилення 

1 Матеріальні витрати 65608,72 71621,89 6013,17 зміни цін на ресурси 
2 Витрати на оплату праці 

140856,75 160817,20 19960,45 
підвищення 
соціальних стандартів 

3 Витрати на відрахування 
на соціальні заходи  30988,50 35379,79 4391,29 

підвищення 
соціальних стандартів 

4 Амортизація 4952,99 4952,99   
5 Інші витрати 49884,68 56725,77 6841,09 зміни цін на послуги 

 Разом витрат  292291,65 329497,64 37205,99  
 
03.02.2017 р.     Склав           підпис___________________ Перевірив             підпис_____________________ 
        дата                                             (підпис)                     (ПІБ)                                                       (підпис)                           (ПІБ)        
*Примітка. Розроблено автором 
 

Додаток Х.2 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

. 

 
Звіт про виконання бюджетулогістичних витрат фази виробництва 

за елементами витрат* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)                                                                  грн 
№  
з/п 

Елементи витрат Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Причини відхилення 

1 Матеріальні витрати 149393,48 159998,78 10605,30 зміни цін на ресурси 
2 Витрати на оплату праці 

173927,90 204431,72 30503,82 
підвищення 
соціальних стандартів 

3 Витрати на відрахування 
на соціальні заходи  38264,13 45340,19 7076,06 

підвищення 
соціальних стандартів 

4 Амортизація 4165,76 4165,76   
5 Інші витрати 17340,58 17478,43 137,85 зміни цін на послуги 

 Разом витрат  383091,85 431414,88 48323,03  
 
03.02.2017 р.     Склав           підпис___________________ Перевірив             підпис_____________________ 
        дата                                             (підпис)                     (ПІБ)                                                       (підпис)                           (ПІБ)        
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Х 

Система звітів про виконання бюджетів центрів відповідальності 
першого рівня 

 
Додаток Х.3 

 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 (назва підприємства) 

 

 
Звіт про виконання бюджету логістичних витрат фази збуту 

за елементами витрат* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _____________________ 
                              (посада, прізвище та ініціали)  

грн 
№ 
з/п 

Елементи витрат Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення  Причини відхилення 

1 Матеріальні витрати 219403,82 229518,52 10114,70 зміни цін на ресурси 
2 Витрати на оплату праці 

290796,85 330484,98 39688,13 
підвищення 
соціальних стандартів 

3 Витрати на відрахування 
на соціальні заходи  63975,32 72706,69 8731,37 

підвищення 
соціальних стандартів 

4 Амортизація 4860,02 4860,02   
5 Інші витрати 131378,33 145339,76 13961,43 зміни цін на послуги 

 Разом витрат  710414,34 782909,97 72495,63  
 
03.02.2017 р.     Склав           підпис___________________ Перевірив             підпис_____________________ 
        дата                                             (підпис)                     (ПІБ)                                                       (підпис)                           (ПІБ)        
*Примітка. Розроблено автором 



341 

 

Додаток Ц.1 
 

Вказівки з формування управлінської звітності щодо логістичних витрат* 
 

1. Основні поняття, що застосовуються 
 
1.1. Бюджетування логістичних витрат – це управлінська технологія, що формує 

необхідне інформаційне забезпечення для складання, обліку виконання, оперативного 
коригування, контролю й оцінки виконання бюджетів центрів відповідальності (фаз 
логістичної діяльності та структурних підрозділів, що задіяні в логістичних процесах) та 
дозволяє поєднати функції управління логістичними процесами, досягти оптимальних 
результатів у встановлені строки, організувати матеріальні, фінансові та інформаційні 
потоки, забезпечити обґрунтованість управлінських рішень. 

1.2. Логістичні витрати – це витрати просторово-часового переміщення різних форм 
матеріальних потоків, супроводжуючих їх фінансового та інформаційного потоків та витрати, 
пов'язані із управлінням логістичною діяльністю виробничого підприємства. 

1.3. Центр відповідальності логістичної діяльності підприємства – це фаза 
логістичної діяльності чи виокремлений підрозділ (відділ) підприємства, що задіяний в 
процесах логістики, який очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями і 
відповідає за результати його діяльності. 

1.4. Центр логістичних витрат – виокремлена організаційна частина підприємства 
(структурний підрозділ), що може бути ідентифікована, у межах якої здійснюється 
споживання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та керівник (менеджер) якої має 
повноваження і несе відповідальність за формування показників витрат логістичної 
діяльності. 

1.5. Функціональний центр відповідальності (ЦВ першого рівня) — це центр 
відповідальності, в якому результат не може бути виміряний відповідним фінансовим 
показником і немає чіткої залежності між використаними ресурсами та результатами 
діяльності (фази логістичної діяльності). 

1.6. Основний центр відповідальності (центр логістичних витрат) (ЦВ другого 
рівня) — це центр відповідальності, в якому результат діяльності може бути виміряний та 
можна визначити ресурси, необхідні для здійснення діяльності (структурні підрозділи, 
задіяні у логістичній діяльності). 

1.7. Контроль логістичних витрат – це вид управлінської діяльності щодо логістичних 
витрат, який забезпечує керівництво підприємства інформацією щодо правильності та 
ефективності його рішень, а також здійснених ним поточних коректив. 

1.8. Управлінська звітність щодо логістичних витрат – це система інформацій-ного 
забезпечення процесу управління логістичними витратами, яка формується у підсистемах 
фінансового та управлінського обліку, передбачає відображення визначених показників у 
регламентованих формах звітності центрів відповідальності та є інструментом внутрішнього 
контролю, який забезпечує прийняття управлінських рішень щодо оптимізації логістичних 
витрат.  

 
2.Функції управлінської звітності про логістичні витрати 

 
2.1. Інформаційна, яка забезпечує формування бази даних про фактичні логістичні 

витрати та відхилення від запланованих (бюджетних) показників. 
2.2. Комунікативна, яка забезпечує встановлення взаємозв’язків між центрами 

відповідальності обох рівнів та керівництвом підприємства. 
2.3. Контрольна, яка забезпечує оцінювання діяльності центрів відповідальності обох 

рівнів. 
2.4. Аналітична, яка забезпечує формування інформаційної бази для прийняття 
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управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат. 
2.5. Стратегічна, яка забезпечує надання інформації щодо оцінювання перспектив 

розвитку підприємства та формування стратегії підприємства щодо логістичних витрат. 
 

3.Принципи формування управлінської звітності про логістичні витрати 
 
3.1. Принцип адресності передбачає подання керівництву звітів про логістичні витрати, 

склад і структура яких відповідає їх статусу в ієрархії управління підприємством. 
3.2. Принцип достатності передбачає подання інформації достатньої для прийняття 

управлінських рішень щодо логістичних витрат на відповідному рівні менеджменту. 
3.3. Принцип зрозумілості передбачає формування інформації про логістичні витрати 

відповідно до внутрішніх регламентних документів. 
3.4. Принцип достовірності передбачає правдиве відображення логістичних витрат при 

здійсненні господарських (логістичних) операцій за даними фінансового обліку. 
3.5. Принцип релевантності передбачає корисність інформації про логістичні витрати 

для прийняття управлінських рішень керівниками структурних підрозділів та керівником 
відділу логістики. 

3.6. Принцип ієрархічності передбачає формування інформації про логістичні витрати, 
призначеної окремо для центрів відповідальності першого та другого рівнів. 

3.7. Принцип порівнюваності передбачає можливість звіряння даних про логістичні 
витрати фінансового й управлінського обліку, порівняння показників звітного періоду з 
показниками попередніх періодів. 

3.8. Принцип своєчасності передбачає формування та забезпечення інформацією про 
логістичні витрати керівників центрів відповідальності першого та другого рівнів до терміну 
ухвалення рішення. 

3.9. Принцип аналітичності передбачає наявність не лише фактичних даних про 
логістичні витрати центрів відповідальності обох рівнів, але й інформацію про відхилення їх 
від планових (бюджетних). 

3.10. Принцип контрольованості передбачає, що звітність про логістичні витрати 
структурних підрозділів має містити тільки ті показники, на обсяг яких керівник центру 
відповідальності має вплив. 

3.11. Принцип відособленості передбачає, що інформація про логістичні витрати 
орієнтована на центри відповідальності та особливості роботи конкретного структурного 
підрозділу, що задіяний у логістичних процесах. 

3.12. Принцип конкретності передбачає, що інформація спрямована на вирішення 
конкретних завдань управління логістичними витратами центрів відповідальності обох 
рівнів. 

3.13. Принцип агрегування передбачає, що детальність звітів про логістичні витрати 
залежить від рівня центру відповідальності.  

3.14. Принцип проектування зверху передбачає, що необхідно виходити з потрібної 
звітності, а потім перевіряти, чи достатньою є інформація в облікових документах та 
реєстрах для отримання відповідного звіту. 

3.15. Принцип конфіденційності передбачає, що передавання інформації про логістичні 
витрати, яка наведена в управлінській звітності, контролюється керівництвом. 
 

4. Завдання управлінської звітності про логістичні витрати 
 
4.1. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю логістичних витрат центрів 

відповідальності обох рівнів, а саме співставність фактичних (звітних) і планових 
(бюджетних) показників і методик їх розрахунків. 

4.2. Забезпечення виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 
відповідальності обох рівнів та їх контроль; 

4.3. Дотримання термінів подання звітних форм керівниками центрів відповідальності 
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другого рівня та керівником відділу логістики. 
4.4. Оцінювання та аналіз діяльності центрів відповідальності другого рівня (центрів 

логістичних витрат)  та центрів відповідальності першого рівня через порівняння фактичних 
логістичних витрат із плановими. 

4.5. Аналізування та оцінювання різних варіантів діяльності структурних підрозділів, 
що задіяні у логістичних процесах підприємства, для прийняття певних управлінських 
рішень. 

4.6. Обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат, що 
приймаються на всіх рівнях управління. 

 
5. Вимоги до управлінської звітності про логістичні витрати 

 
5.1. Форми управлінської звітності мають бути уніфікованими для всіх центрів 

відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) та першого рівня (фаз 
логістичної діяльності). 

5.2. Інформація форм управлінської звітності повинна мати достатню оперативність, 
що забезпечить реагування керівників центрів відповідальності другого рівня та керівника 
відділу логістики на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. 

5.3. Кожна звітна форма має містити тільки необхідну для певного керівника 
інформацію. 

5.4. Показники управлінської звітності повинні забезпечити можливість аналізу та 
оперативного контролю логістичних витрат центрів відповідальності обох рівнів. 

 
6. Методика формування управлінської звітності про логістичні витрати 

 
6.1. Для підготовки і подання управлінських звітів необхідно застосовувати такі 

методичні підходи: 
– методи ідентифікації та накопичення інформації (класифікація логістичних витрат, 

робочий план рахунків управлінського обліку логістичних витрат, групування логістичних 
витрат з використанням рахунків аналітичного обліку за структурними підрозділами, що 
задіяні у логістичних процесах); 

– методи підготовки інформації для прийняття рішень щодо оптимізації логістичних 
витрат (групування логістичних витрат за статтями витрат та елементами витрат, 
бюджетування логістичних витрат за центрами відповідальності двох рівнів, порівняння 
фактичних даних про логістичні витрати з бюджетними показниками та визначення 
відхилень): 

– методи складання і подання управлінської звітності (визначення форми, змісту, 
термінів подання та формування документообігу). 

 
7. Організація процесу формування управлінської звітності про логістичні витрати 

 
7.1. Управління процесом формування управлінської звітності здійснюється: 
– працівниками сектора управлінського обліку; 
– керівником відділу логістики; 
– керівниками центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат). 
7.2. Працівники сектора управлінського обліку, керівник відділу логістики та керівники 

центрів відповідальності другого рівня при організації процесу формування управлінської 
звітності та контролю діяльності центрів логістичних витрат керуються Рекомендаціями з 
формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат (додаток К), Вказівками з 
бюджетування логістичних витрат (додаток С.1) і Рекомендаціями з організації внутрішнього 
контролю логістичних витрат (додаток Т.2). 

7.3. Процес формування управлінської звітності та контролю логістичних витрат 
центрів відповідальності здійснюється у послідовності, поданій в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Послідовність формування управлінської звітності та контролю логістичних витрат  
за центрами відповідальності підприємств  

з виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 
 

Етап Зміст етапу Підрозділ Виконавці 
1 Передавання бюджетів ЦВ2 керівнику 

відділу логістики для формування бюджетів 
фаз логістичної діяльності (ЦВ1) 

Відділ управлінського 
обліку 

Бухгалтер-аналітик 

2 Передавання бюджетів ЦВ2 структурним 
підрозділам, що задіяні у логістичних 
процесах (центрам відповідальності другого 
рівня), керівництво яких відповідає за 
досягнення показників, затверджених у цих 
бюджетах 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики 

3 Формування звітів про виконання бюджетів 
структурних підрозділів, що задіяні у 
логістичних процесах (ЦВ2) 

Центри відповідальності 
другого рівня 

Керівники центрів 
відповідальності 
другого рівня  

4 Подання звітів про виконання бюджетів 
структурних підрозділів, що задіяні у 
логістичних процесах (ЦВ2) керівнику 
відділу логістики 

Центри відповідальності 
другого рівня 

Керівники центрів 
відповідальності 
другого рівня  

5 Формування управлінської звітності за 
фазами логістичної діяльності (ЦВ1) 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики 

6 Аналіз відхилень фактичних даних 
виконання бюджетів ЦВ2 від запланованих 
показників (у випадку їх наявності), 
визначення причин чи винуватців відхилень  

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики, керівники 
центрів 
відповідальності 
другого рівня 

7 Узагальнення інформації для розроблення 
заходів із усунення недоліків роботи ЦВ2 

Відділ логістики 
Сектор управлінського 
обліку 

Керівник відділу 
логістики, бухгалтер-
аналітик 

8 Розробка заходів для усунення недоліків 
роботи ЦВ2 та коригування бюджетів з 
метою узгодження бюджетних і фактичних 
показників 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики, керівники 
центрів 
відповідальності 
другого рівня 

9 Подання заходів із усунення недоліків 
роботи ЦВ2 до Правління підприємства для 
прийняття управлінських рішень 

Відділ логістики Керівник відділу 
логістики 

10 Ухвалення рішення про заходи з усунення 
відхилень від бюджетних показників та 
коригування бюджетів з метою узгодження 
бюджетних і фактичних показників, 
заохочення тих центрів відповідальності, 
котрі виконали заплановані показники 

Правління Члени Правління та 
керівник підприємства 

*Примітка. Запропоновано автором 
 

Умовні позначення: 
ЦВ1 – центр відповідальності першого рівня (фаза постачання, фаза виробництва, фаза збуту; 
ЦВ2 – центри відповідальності другого рівня (центри логістичних витрат) – відділ постачання, склади виробничих запасів, 
тарний цех, відділ транспорту, дільниця технологічного транспорту, лабораторія повірки якості продукції, відділ збуту, 
склади готової продукції, відділ маркетингу, відділ логістики, відділ інформаційного забезпечення 

 
7.4. Контроль за правильністю заповнення форм управлінської звітності про логістичні 

витрати центрів відповідальності та достовірністю включеної до неї інформації здійснюють 
працівники сектору управлінського обліку (бухгалтери-аналітики).  

7.5. Виявлення причин відхилень фактичних показників від бюджетних здійснюється 
на  підставі управлінської звітності за системою кодів, наведених у табл. 2. 
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Таблиця 2  

Система кодів відхилень фактичних показників логістичних витрат від показників бюджетів  
за центрами відповідальності другого рівня виробничих підприємств * 

 

Рівень кодування Код Найменування коду 
1 рівень 10 – 80 Код центру відповідальності другого рівня 
2 рівень ххххххххх Код логістичних витрат відповідно до довідника витрат 
3 рівень 1 Позитивне відхилення 

2 Негативне відхилення 
4 рівень 1 Суттєве 

2 Несуттєве  
 
 
 
 
 

5 рівень 

0 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
1 В результаті поломок транспортних засобів та технологічного 

транспорту 
2 У результаті економії ресурсів 
3 У результаті перевикористання ресурсів 
4 У результаті зміни постачальників 
5 У результаті зміни перевізників 
6 У результаті зміни цін на ресурси 
7 У результаті зміни цін на послуги 
8 У результаті зміни покупців 
9 У результаті підвищення соціальних стандартів 

*Примітка. Розроблено автором  
 
7.6. Результати виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня (центрів 

логістичних витрат) щомісяця доповідаються на засіданні Правління. За наданою 
інформацією Правління та керівник Підприємства приймають рішення про заходи з 
виправлення негативних тенденцій у невиконанні бюджетних показників та заохоченні тих 
центрів відповідальності, котрі виконали бюджетні нормативи. 

 
8. Склад управлінської звітності про виконання бюджетів 

 
8.1. Відповідно до Рекомендацій з формування центрів відповідальності щодо 

логістичних витрат (додаток К), Вказівок з бюджетування логістичних витрат (додаток С.1) 
та Рекомендацій з організації внутрішнього контролю логістичних витрат (додаток Т.2) 
управлінська звітність виробничих підприємств включає: 

– управлінська звітність про виконання бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності першого рівня, що містить: звіти за фазами логістичної діяльності: фази 
постачання, фази виробництва, фази збуту (див. додатки Х); 

– управлінська звітність про виконання бюджетів логістичних витрат центрів 
відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат): відділу постачання, складів 
виробничих запасів, тарного цеху, відділу транспорту, дільниці технологічного транспорту, 
лабораторії повірки якості продукції, відділу збуту, складів готової продукції, відділу 
маркетингу, відділу логістики, відділу інформаційного забезпечення (див. додатки Ф).  

8.2. Порядок та терміни подання, порядок затвердження, перевіряння, аналізу і 
контролю управлінської звітності центрів відповідальності обох рівнів регламентуються 
графіком документообігу (див. додаток Ц.2). 
 
 *Примітка. Розроблено автором для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 

приладів 
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Додаток Ц.2 
 

ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
(назва підприємства) 

 

                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 
Генеральний директор 

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

“30” __грудня__ 2016 р. 
 

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЩОДО ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 

 
N 
з/п 

 

Вид документа Відповідальні  
за формування 

документа 

Термін 
створення 
документа 

Посадові особи, 
які підписують 

документ 

Посадові особи, 
які перевіряють 

документ 

Куди 
передається 

документ 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Звіти про виконання 

бюджетів логістичних 
витрат структурних 

підрозділів, що задіяні 
у логістичних процесах 

Керівники  
центрів 

відповідальності  
другого рівня 

Не пізніше 
30 (31) 
числа 

кожного 
місяця  

 

Керівник  
центру 

відповідальності 
другого рівня  

Бухгалтер-
аналітик 

Відділ логістики, 
відділ  

управлінського  
обліку, 

Правління 
підприємства 

3 Звіти про виконання 
бюджетів логістичних 
витрат фаз логістичної 

діяльності 

Керівник  
відділу 

логістики 

Не пізніше 
5-го числа 

місяця 
наступного 
за звітним 

Керівник  
відділу 

логістики  

Бухгалтер-
аналітик 

Відділ  
управлінського  

обліку,  
Правління 

підприємства 
Примітка. Розроблено автором   
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.1 

 
Підприємство                                                   
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”      
 
Структурний підрозділ  відділ постачання 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету витрат відділу постачання* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                                         грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат  

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 790,50 790,50    
2 Канцелярські товари 215,40 215,40    
3 Витрати на МШП 350,50 350,50    
4 Заробітна плата 22500,00 26325,00 3825,00 10020100121119 суттєве 
5 Премії та інші виплати персоналу 3000,00 3000,00    
6 Єдиний соціальний внесок 5610,00 6451,50 841,50 10020300131129 не суттєве 
7 Добові 885,00 2280,00 1395,00 10030100151119 суттєве 
8 Проживання 1400,15 3270,80 1870,65 10030200151127 не суттєве 
9 Витрати на транспорт у відрядженні 953,30 1190,35 237,05 10030300151117 суттєве 
10 Інші витрати на відрядження 280,00 280,00    
11 Амортизація  обладнання невиробничого призначення 95,58 95,58    
12 Ремонт обладнання невиробничого призначення 714,98 714,98    
13 Обслуговування обладнання невиробничого призначення 400,65 400,65    
14 Оренда обладнання 638,82 638,82    
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат  

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

15 Витрати на електроенергію 618,90 911,45 292,55 10 060100111116 суттєве 
16 Водопостачання та водовідведення 378,45 390,30 11,85 10 060300111126 не суттєве 
17 Послуги з опалення приміщень 4210,30 4210,30    
18 Транспортні послуги 1700,10 1260,00 - 440,10 10 070000151215 суттєве 
19 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00    
20 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00    
21 Інтернет 150,00 150,00    
22 Послуги з організації постачання 416,90 416,90    
23 Послуги страхування при постачанні 1511,10 1511,10    
24 Послуги охорони 1450,00 1450,00    
25 Разом витрат 48680,63 56714,13 8033,50   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.2 

 
Підприємство                                                       
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”    
 
Структурний підрозділ  склад виробничих запасів № 1 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат складу виробничих запасів № 1* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                  грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

1 Запасні частини для машин та обладнання невиробничого 
призначення   

 
3450,60 

 
1950,25 - 1500,35 20010520111212 суттєве 

2 Канцелярські товари 500,45 500,45    
3 Паливно-мастильні матеріали 2980,10 2980,10    
4 Витрати на МШП 310,60 310,60    
5 Заробітна плата 41300,50 48321,60 7021,10 20020100121119 суттєве 
6 Премії та інші виплати персоналу 5950,00 5950,00    
7 Єдиний соціальний внесок 10395,11 11939,75 1544,64 20020300131129 не суттєве 
8 Амортизація  будівель та споруд 1512,50 1512,50    
9 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   2580,90 2580,90    
10 Поточний ремонт будівель та споруд 4800,20 6700,00 1899,80 20040210151113 суттєве 
11 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   1145,90 1145,90    
12 Обслуговування  машин та обладнання невиробничого 

призначення   900,25 900,25    
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

13 Оренда земельних ділянок 2000,00 2000,00    
14 Оренда будівель та споруд   1380,65 1380,65    
15 Оренда машин та обладнання 1200,85 1200,85    
16 Витрати на електроенергію 3905,70 4105,70 200,00 20060100111126 не суттєве 
17 Водопостачання та водовідведення   700,10 735,70 35,60 20060500151126 не суттєве 
18 Послуги з опалення приміщень 2378,90 2378,90    
19 Інші комунальні послуги 500,00 500,00    
20 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00    
21 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00    
22 Інтернет 150,00 150,00    
23 Послуги охорони 1100,00 1100,00    
24 Податок (плата) за землю 310,45 310,45    
25 Податок на майно 762,30 762,30    
 Разом витрат  90626,06 100742,45 10116,39   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.3 

 
Підприємство                                                    
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”     
 
Структурний підрозділ лабораторія повірки якості продукції 

 
Контрольно-аналітична відомість виконання бюджетулогістичних витрат лабораторії повірки якості продукції* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _________________ 
                           (посада, прізвище та ініціали)                                                                                                                                        грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

1 Витрати на МШП 1734,23 1734,23    
2 Заробітна плата працівників загальновиробничого персоналу   78196,00 91489,32 13293,32 30020100321119 суттєве 
3 Премії та інші виплати персоналу 10000,00 10000,00    
4 Єдиний соціальний внесок 19403,12 22327,65 2924,53 30020300331119 суттєве 
5 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення   345,42 345,42    
6 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   460,60 460,60    
7 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення 770,45 770,45    
 Разом витрат  110909,82 127127,67 16217,85   

03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.4 

 
Підприємство                                               
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”   
 
Структурний підрозділ тарний цех 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджетулогістичних витрат тарного цеху* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _________________ 
                          (посада, прізвище та ініціали)                                                                                                                                          грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

1 Основні матеріали 64470,50 64260,50 - 210,00 310102хх210222 не суттєве 
2 Витрати на МШП 2335,80 2335,80    
3 Заробітна плата працівників допоміжного виробництва 26828,49 31389,33 4560,84 31020100221119 суттєве 
4 Премії та інші виплати персоналу 7000,00 7000,00    
5 Єдиний соціальний внесок 7442,27 8445,65 1003,38 31020300231129 не суттєве 
6 Амортизація  машин та обладнання виробничого призначення   777,44 777,44    
7 Поточний ремонт машин та обладнання виробничого 

призначення   2076,20 2076,20    
8 Витрати на електроенергію 1988,20 2624,42 636,22 31060100211116 суттєве 
9 Витрати на газ 790,95 980,95 190,00 31060200211116 суттєве 
10 Водопостачання та водовідведення   578,85 606,90 28,05 31060500251126 не суттєве 
11 Послуги з опалення приміщень 2008,15 2008,15    
12 Разом витрат  116296,85 122505,34 6208,49   

03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.5 

 
Підприємство                                                
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”   
 
Структурний підрозділ дільниця технологічного транспорту 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат дільниці технологічного транспорту* 

за   січень  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                                 грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

1 Запасні частини для транспортних засобів 69312,50 69312,50    
2 Паливно-мастильні матеріали 72970,40 83575,70 10605,30 33010900211126 не суттєве 
3 Витрати на МШП 1700,90 1700,90    
4 Заробітна плата 32377,60 37881,80 5504,20 33020100221119 суттєве 
5 Премії та інші виплати персоналу 10000,00 10000,00    
6 Єдиний соціальний внесок 9323,07 10534,00 1210,93 33020300231129 не суттєве 
7 Добові 410,00 450,00 40,00 33030100251129 не суттєве 
8 Проживання 617,80 617,80    
9 Витрати на транспорт у відрядженні 390,45 390,45    
10 Інші витрати на відрядження 120,40 120,40    
11 Амортизація  транспортних засобів 413,40 413,40    
12 Поточний ремонт транспортних засобів 1700,55 3560,50 1859,95 33040230251111 суттєве 
13 Обслуговування транспортних засобів 980,10 980,10    
14 Оренда транспортних засобів 745,00 745,00    
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

15 Витрати на електроенергію 2300,60 2300,60    
16 Водопостачання та водовідведення 612,90 612,90    
17 Послуги з опалення приміщень 1900,80 1900,80    
18 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00    
19 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00    
20 Інтернет 150,00 150,00    
21 Послуги охорони 900,00 900,00    
 Разом витрат 207336,47 226556,85 19220,38   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.6 

 
Підприємство                                                
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”   
 
Структурний підрозділ відділ транспорту 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат відділу транспорту* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                                           грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетни
й показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

1 Запасні частини для транспортних засобів   37805,35 47001,20 9195,85 32010530211111 суттєве 
2 Паливно-мастильні матеріали 65970,40 69970,40 4000,00 32010900211126 не суттєве 
3 Витрати на МШП 874,50 874,50    
4 Заробітна плата 27352,00 32000,00 4648,00 32020100221119 суттєве 
5 Премії та інші виплати персоналу 9000,00 9000,00    
6 Єдиний соціальний внесок 7997,44 9020,00 1022,56 32020300231129 не суттєве 
7 Добові 200,00 900,00 700,00 32030100251119 суттєве 
8 Проживання 315,75 1115,70 800,00 32030200251117 суттєве 
9 Витрати на транспорт у відрядженні   279,00 279,00    
10 Інші витрати на відрядження   195,00 195,00    
11 Амортизація  транспортних засобів 714,14 714,14    
12 Поточний ремонт транспортних засобів 900,75 900,75    
13 Обслуговування транспортних засобів 1015,40 1015,40    
14 Оренда транспортних засобів 900,00 900,00    
15 Витрати на електроенергію 1750,15 1781,00 30,80 32060100211126 не суттєве 
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетни
й показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

16 Водопостачання та водовідведення   567,80 621,50 53,70 32060300211126 не суттєве 
17 Послуги з опалення приміщень 2105,80 4445,68 2339,88 32060500251116 суттєве 
18 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00    
19 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00    
20 Інтернет 150,00 150,00    
21 Послуги охорони 1010,75 1010,75    
 Разом витрат  159514,23 182305,02 22790,79   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.7 

 
Підприємство                                               
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 
Структурний підрозділ  відділ збуту 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету витрат відділу збуту* 
за   січень  2017 року 

                                                                                                                                                                                                         (період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                  грн 
№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 515,70 515,70    
2 Канцелярські товари 210,45 210,45    
3 Витрати на МШП 120,00 120,00    
4 Заробітна плата 71520,50 83679,00 12158,50 40020100421119 суттєве 
5 Премії та інші виплати персоналу 14800,00 14800,00    
6 Єдиний соціальний внесок 18990,51 21665,38 2674,87 40020300431129 не суттєве 
7 Добові 2180,45 2398,50 218,05 40030100451129 не суттєве 
8 Проживання 1100,00 1100,00    
9 Витрати на транспорт у відрядженні   723,40 723,40    
10 Інші витрати на відрядження   200,00 200,00    
11 Амортизація  будівель та споруд 2115,76 2115,76    
12 Поточний ремонт будівель та споруд 927,40 927,40    
13 Оренда будівель та споруд   600,00 600,00    
14 Витрати на електроенергію 528,20 700,45 172,25 40060100411116 суттєве 
15 Витрати на газ 2400,45 2965,80 565,35 40060200411116 суттєве 
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

16 Водопостачання та водовідведення   3935,00 3935,00    
17 Прибирання територій та  вивіз сміття 490,20 600,00 109,80 40060400451116 суттєве 
18 Послуги з опалення приміщень 1945,80 2450,80 505,00 40060600451116 суттєве 
19 Інші комунальні послуги 450,20 450,20    
20 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00    
21 Мобільний телефонний зв'язок 200,00 200,00    
22 Інтернет 50,00 50,00    
23 Витрати на передпродажну підготовку товарів 4300,25 4300,25    
24 Послуги з організації збуту   1580,75 1580,75    
25 Послуги страхування при збуті 600,00 1300,00 700,00 40100200451118 суттєве 
26 Інші послуги сторонніх організацій 1300,90 1180,35 - 120,55 40101500451224 не суттєве 
 Разом витрат  131995,92 148979,19 16983,27   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.8 

 
Підприємство                                                   
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”   
 
Структурний підрозділ склад готової продукції № 1 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат складу готової продукції № 1* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                  грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетни
й показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

1 Тара та упаковка 59505,35 59505,35    
2 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 547,35 547,35    
3 Канцелярські товари 310,75 310,75    
4 Витрати на МШП 983,10 983,10    
5 Заробітна плата 50989,00 59657,15 8668,15 50020100421119 суттєве 
6 Премії та інші виплати персоналу 15045,00 15045,00    
7 Єдиний соціальний внесок 14527,48 16434,47 1906,99 50020300431129 не суттєве 
8 Амортизація  будівель та споруд 389,15 389,15    
9 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    532,90 532,90    
10 Поточний ремонт будівель та споруд 2700,95 2700,95    
11 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   982,10 982,10    
12 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   1111,30 1111,30    
13 Оренда земельних ділянок 900,00 900,00    
14 Оренда будівель та споруд   1155,90 1155,90    
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетни
й показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

15 Оренда  машин та обладнання 1045,10 1045,10    
16 Витрати на електроенергію 1535,70 2027,12 491,42 50060100411116 суттєве 
17 Витрати на газ 4380,00 5431,20 1051,20 50060200411116 суттєве 
18 Водопостачання та водовідведення   978,50 1030,00 51,50 50060300411126 не суттєве 
19 Прибирання територій та  вивіз сміття 469,30 572,55 103,25 50060400451116 суттєве 
20 Послуги з опалення приміщень 2625,75 2625,75    
21 Інші комунальні послуги 380,00 380,00    
22 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00    
23 Мобільний телефонний зв'язок 100,00 100,00    
24 Інтернет 50,00 50,00    
25 Послуги охорони   1100,00 1100,00    
26 Інші послуги сторонніх організацій 930,40 930,40    
27 Податок (плата) за землю 490,15 490,15    
28 Податок на майно 235,90 235,90    
 Разом витрат  164211,13 176483,64 12272,51   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.9 

 
Підприємство                                                 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”    
 
Структурний підрозділ відділ маркетингу 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат відділу маркетингу* 

за   січень  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                                          грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетни
й показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 1800,75 1527,52 -273,23 60010600411222 суттєве 
2 Канцелярські товари 1175,35 1175,35    
3 Рекламні та  маркетингові  матеріали 29730,25 29730,25    
4 Витрати на МШП 687,90 687,90    
5 Заробітна плата 30507,61 35693,90 5186,29 60020100421119 суттєве 
6 Премії та інші виплати персоналу 6000,00 6000,00    
7 Єдиний соціальний внесок 8031,67 9172,65 1140,98 60020300431129 не суттєве 
8 Добові 535,00 588,50 53,50 60030100451129 не суттєве 
9 Проживання 365,70 365,70    
10 Витрати на транспорт у відрядженні   310,65 310,65    
11 Інші витрати на відрядження   211,75 211,75    
12 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    280,76  280,76     
13 Обслуговування машин та обладнання невиробничого призначення   312,70 312,70    
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетни
й показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

14 Витрати на електроенергію 1200,00 1584,00 384,00 60060100411116 суттєве 
15 Водопостачання та водовідведення   219,45 219,45    
16 Послуги з опалення приміщень 1100,45 1400,40 299,95 60060500451116 суттєве 
17 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00    
18 Мобільний телефонний зв'язок 100,00 100,00    
19 Інтернет 50,00 50,00    
20 Послуги з розміщення теле- та радіо реклами   900,00 900,00    
21 Послуги з розміщення реклами в друкованих ЗМІ 575,00 575,00    
22 Послуги з розміщення зовнішньої реклами   712,35 712,35    
23 Послуги з розробки  дизайну упаковок та логотипів   310,15 310,15    
24 Витрати на маркетингові дослідження 455,90 455,90    
25 Розміщення цінової пропозиції в мережевому буклеті 310,00 310,00    
26 Інші послуги сторонніх організацій 200,00 200,00    
 Разом витрат  86893,39 93684,88 6791,49   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 

(центрів логістичних витрат) 
Додаток Ш.10 

 
Підприємство                                                  
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”    
 
Структурний підрозділ відділ логістики1 

 
Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат відділу логістики* 

за   січень  2017 року 
(період) 

Керівник центру відповідальності _______________________ 
                               (посада, прізвище та ініціали)                                                                                                                                                  грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетни
й показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код вплив на результати 
діяльності 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 3570,90 3570,90    
2 Канцелярські товари 900,15 900,15    
3 Витрати на МШП 578,90 578,90    
4 Заробітна плата 24579,80 34510,05 9930,25 70020100521119 суттєве 
5 Премії та інші виплати персоналу 8300,00 8300,00    
6 Єдиний соціальний внесок 7233,56 9783,42 2549,85 70020300531119 суттєве 
7 Добові 945,00 1247,40 302,40 70030100551119 суттєве 
8 Проживання 1795,40 1795,40    
9 Витрати на транспорт у відрядженні   2011,60 2011,60    
10 Інші витрати на відрядження   370,00 370,00    
11 Стаціонарний телефонний  зв'язок 210,00 210,00    
12 Мобільний телефонний  зв'язок 200,00 200,00    
13 Інтернет 150,00 390,00 240,00 70080500551113 суттєве 
 Разом витрат  50495,31 63517,81 13022,50   

03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Ш 

Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів центрів відповідальності другого рівня 
(центрів логістичних витрат) 

Додаток Ш.11 
 

Підприємство                                              
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”    

 
Структурний підрозділ відділ інформаційного забезпечення1 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат відділу інформаційного забезпечення* 

за   січень  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                                                                                                        грн 

№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

1 Витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки 6700,80 6700,80    
2 Канцелярські товари 1048,70 1048,70    
3 Витрати на МШП 246,90 246,90    
4 Заробітна плата 90335,00 105690,75 15356,76 80020100521119 суттєве 
5 Премії та інші виплати персоналу 20000,00 20000,00    
6 Єдиний соціальний внесок 24273,72 27652,20 3378,48 80020300531129 не суттєве 
7 Добові 780,90 710,50 - 70,40 80030100551220 не суттєве 
8 Проживання 3400,65 2484,25 - 916,40 80030200551210 суттєве 
9 Витрати на транспорт у відрядженні   1085,10 723,40 - 361,70 80030300551210 суттєве 
10 Інші витрати на відрядження   400,05 266,70 - 133,35 80030400551210 суттєве 
11 Амортизація  машин та обладнання невиробничого призначення    4220,82 4220,82    
12 Ремонт машин та обладнання невиробничого призначення   415,65 977,35 561,70 80040222551116 суттєве 
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№ 
з/п 

 
Стаття витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума код 
вплив на 

результати 
діяльності 

13 Обслуговування машин та обладнання невиробничого 
призначення   390,90 390,90    

14 Стаціонарний телефонний зв'язок 210,00 210,00    
15 Мобільний телефонний зв'язок 100,05 100,00    
16 Інтернет 50,10 50,00    
17 Послуги з обслуговування програмного забезпечення 3580,20 3280,20 - 300,00 80100800551224 не суттєве 
18 Інші послуги сторонніх організацій 999,99 999,99    
 Разом витрат  158239,52 175754,61 17515,09   

 
 
03.02.2017 р.       Склав                           підпис                                   Перевірив                                 підпис________________                            
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів 

центрів відповідальності першого рівня 
Додаток Ш.12 

 
Підприємство                                                            
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”   
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету витрат  
фази постачання* 
за   січень  2017 року 

(період) 
 
Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                         грн 
 № 
з/п 

 
Елементи витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума 

фактори впливу 
зміни 
цін на 

ресурси 

зміни 
цін на 

послуги 

підвищення 
соціальних 
стандартів 

1 Матеріальні витрати 65608,72 71621,89 6013,17 v   
2 Витрати на оплату праці 140856,75 160817,20 19960,45   v 
3 Витрати на відрахування 

на соціальні заходи  30988,50 35379,79 4391,29   v 
4 Амортизація 4952,99 4952,99     
5 Інші витрати 49884,68 56725,77 6841,09  v  
 Разом витрат 292291,65 329497,64 37205,99    

 
03.02.2017 р.       Склав        підпис                         ___________ Перевірив        підпис_____________________ 
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                          (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система відомостей внутрішнього контролю виконання бюджетів 

центрів відповідальності першого рівня 
Додаток Ш.13 

 
Підприємство                                                          
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджету логістичних витрат 
фази виробництва* 

за   січень  2017 року 
(період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                   грн 
№ 
з/п 

 
Елементи витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума 

фактори впливу 
зміни 
цін на 

ресурси 

зміни 
цін на 

послуги 

підвищення 
соціальних 
стандартів 

1 Матеріальні витрати 149393,48 159998,78 10605,30 v   
2 Витрати на оплату праці 173927,90 204431,72 30503,82   v 
3 Витрати на відрахування 

на соціальні заходи  38264,13 45340,19 7076,06   v 
4 Амортизація 4165,76 4165,76     
5 Інші витрати 17340,58 17478,43 137,85  v  
 Разом витрат 383091,85 431414,88 48323,03    

 
03.02.2017 р.       Склав      підпис                                   Перевірив                   підпис_______________________ 
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
Система відомостей внутрішнього контролю виконання бюджетів 

центрів відповідальності першого рівня 
Додаток Ш.14 

 
Підприємство                                                       
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”   
 

Контрольно-аналітична відомість виконання бюджетулогістичних витрат 
фази збуту* 

за   січень  2017 року 
                                                                                                                              (період) 

 
Керівник центру відповідальності ____________________ 
                            (посада, прізвище та ініціали)  
                                                                                                                                                                     грн 
№ 
з/п 

 
Елементи витрат 

Бюджетний 
показник  

Фактичний 
показник  

Відхилення 

сума 

фактори впливу 
зміни 
цін на 

ресурси 

зміни 
цін на 

послуги 

підвищення 
соціальних 
стандартів 

1 Матеріальні витрати 219403,82 229518,52 10114,70 v   
2 Витрати на оплату праці 290796,85 330484,98 39688,13   v 
3 Витрати на відрахування 

на соціальні заходи  63975,32 72706,69 8731,37   v 
4 Амортизація 4860,02 4860,02     
5 Інші витрати 131378,33 145339,76 13961,43  v  
 Разом витрат 710414,34 782909,97 72495,63    

 
03.02.2017 р.       Склав      підпис                                   Перевірив                   підпис______________________ 
       дата                                         (підпис)                       (ПІБ)                                                             (підпис)                                  (ПІБ) 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Щ 
Таблиця Щ.1 

Показники оцінювання діяльності центрів відповідальності щодо логістичних витрат 
за об’єктами контролю підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 

 
Центри 

відповідальності 
першого рівня 

Центри відповідальності 
другого рівня (центри 
логістичних витрат) 

Об’єкти контролю Показники оцінювання центрів 
відповідальності другого рівня 

Показники 
оцінювання центрів 

відповідальності 
першого рівня 

1 2 3 4 5 
Фаза 
постачання 

Відділ постачання Витрати на організацію постачання 
виробничих запасів 

Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат 

Витрати фази 
постачання за 
елементами витрат Склади виробничих 

запасів 
Витрати на розміщення, зберігання та 
передавання виробничих запасів у 
виробництво та управління ними 

Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат 

Відділ транспорту Витрати на перевезення виробничих запасів Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 

Відділ логістики Витрати на організацію логістичних 
процесів фази постачання 

Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 

Відділ інформаційного 
забезпечення 

Витрати на формування первинних 
документів, облік та управління 
логістичними процесами 

Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 

Фаза 
виробництва 

Лабораторія повірки 
якості продукції 

Витрати на повірку якості продукції Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат 

Витрати фази 
виробництва за 
елементами витрат Тарний цех Витрати на виготовлення тари Витрати структурного підрозділу за статтями 

витрат (собівартість виготовленої тари) 
Дільниця технологічного 
транспорту 

Витрати на перевезення сировини, 
матеріалів, деталей, напівфабрикатів між 
виробничими підрозділами 

Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат (собівартість  перевезень) 

Відділ транспорту Витрати на перевезення виробничих запасів 
та готової продукції (розподіляються між 
фазою постачання та фазою збуту) 

Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат (собівартість перевезень), що 
розподіляються між постачанням та збутом 

Відділ логістики Витрати на організацію логістичних 
процесів фази виробництва 

Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 

Відділ інформаційного 
забезпечення 

Витрати на формування первинних 
документів, облік та управління 
логістичними процесами 

Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 
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Продовження табл. Щ.1 

1 2 3 4 5 
Фаза збуту Відділ збуту Витрати на організацію збуту готової 

продукції 
Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат 

Витрати фази 
виробництва за 
елементами витрат Склади готової продукції Витрати на зберігання та відвантаження 

готової продукції 
Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат 

Відділ маркетингу Витрати на вивчення ринку, рекламу тощо Витрати структурного підрозділу за статтями 
витрат 

Відділ транспорту Витрати на перевезення готової продукції Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 

Відділ логістики Витрати на організацію логістичних 
процесів фази виробництва 

Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 

Відділ інформаційного 
забезпечення 

Витрати на формування первинних 
документів, облік та управління 
логістичними процесами 

Частка витрат структурного підрозділу за 
статтями витрат після розподілу 

*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ю 

Таблиця Ю.1 

Програми автоматизації логістичних процесів, що пропонуються  
на ринку України* 

 
№ 
з/п 

Розробник Назва програми Функціональне призначення 
програми 

1 TOCAN -  
програмне 
забезпечення для 
автоматизації бізнесу 

Tocan Logist TMS Система управління транспортом 
Tocan (АП) Система управління 

автотранспортним підприємством 
Tocan WMS Система управління складом 
Tocan Delivery Система управління доставкою 
Tocan YMS Система управління територією 
Tocan BPM Система управління бізнес-

процесами на підприємстві 
2 ABM Cloud -  

розробка програмних 
рішень для 
підвищення 
ефективності бізнесу 

ABM Cloud WMS Автоматизована система управління 
складом 

ABM Cloud TMS Автоматизована система управління 
транспортом та складання маршруту  

3 Gebruder Weiss -  
розробка галузевих та 
адаптованих під 
клієнтів транспортно-
логістичних рішень 

SCM Ланцюги безперервних процесів 
Склади та 
поповнення запасів 

Зменшення витрат 

IT-рішення Індивідуальні спеціалізовані 
системи 

4 SystemGroup  Транспортна логістика 
Виробничі логістика 
Комплексна автоматизація складів 

5 ІКС-Маркет  Автоматизація логістики 
6 ANT-LOGISTICS Мурашина логістика Розрахунок маршрутів онлайн 
7 ASTOR UA TMS-система Автоматизація транспортної 

логістики 
WMS-система Автоматизація складу 

8 1С:Підприємство 8. TMS Логістика Управління перевезеннями 
WMS Логістика Управління складом 

*Примітка. Узагальнено автором на основі інтернет-ресурсів вільного доступу 
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Додаток Ю 
Таблиця Ю.2 

Основні програми автоматизації обліку витрат, що пропонуються на ринку України* 

№з/п Розробник Назва програми Функціональне призначення програми 
1 2 3 4 

1 Компанія 
MASTER 

MASTER БУХГАЛТЕРІЯ 
бізнес.  
Облік для малого та 
середнього бізнесу 

Ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей й елементів витрат; 
формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг; 
автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат. 

2 IT-Enterprise IT-Enterprise.  Бухгалтерія 
Бухгалтерський облік для 
великих підприємств та 
корпоративних структур 

Облік фактичних витрат в розрізі статей і елементів витрат (проводки, сальдо по підрозділах, 
обороти в дебет рахунків обліку витрат); 
Формування в системі документів списання, довідок про обсяг виконаних робіт та наданих послуг 

3 Бухгалтерія 
онлайн від 
Приватбанку: 

Управління невеликою 
фірмою 

Рішення призначене для ведення оперативного обліку, управлінського обліку, контролю, аналізу та 
плануванню на підприємстві. 

Бухгалтерія 2.0 Матеріально-виробничі запаси 
Банківські та касові операції 
Розрахунки з контрагентами 
Склад 
Операції з тарою 
Торговельні операції, комісійна торгівля та агентські договори 
Основні засоби та нематеріальні активи 
Основне і допоміжне виробництво, напівфабрикати 
Непрямі витрати 
Заробітна плата, кадровий і персоніфікований облік 

4 Инфо-
Предприятие™  

Версія «Інфо-Бухгалтер 
Професійна 

Програмний продукт для комп’ютерної автоматизації бухгалтерського обліку. 

5 АБ Система “АБ ОФІС” 4.0 Оперативний облік товарів, послуг, грошових коштів; кадровий облік, включаючи зарплату та 
підзвітні кошти; облік партнерів підприємства, як юридичних, так і фізичних осіб, а також баланс 
взаєморозрахунків з ними; довідники географічних та адміністративних одиниць, телефонів, 
банків; повноцінний бухгалтерський, оперативний та податковий облік з автоматичним 
формуванням необхідних документів та державної звітності безпосередньо з програми; 
різноманітні звіти, що полегшують прийняття рішень; контроль дій персоналу; облік виробничої 
діяльності з точним підрахунком собівартості продукції, виходячи із собівартості сировини, 
матеріалів і комплектуючих. 
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Продовження табл. Ю.2 
6 Група компаній 

«Парус» 
ERP Парус-Підприємство 
8 
Для великих підприємств 

Модулі: бухгалтерський облік, управління персоналом, управління фінансами, зведення звітності, 
розрахунок зарплати, управління конкурсними закупками, управління виробництвом, управління 
автотранспортом, управління логістикою та інші. 

Парус-Підприємство 7. 
Рішення для середнього і 
малого бізнесу 

Модулі: бухгалтерія, зарплата, персонал, консолідація, управління конкурсними закупками, 
управління автотранспортом, управління підприємствами різних галузей та інші. 

7 Дебет Плюс 
Центр 

Програмний комплекс 
"D#":Предприятие 

Автоматизація бухгалтерського і податкового обліку для підприємств різних галузей економіки 

8 1 С 1С: Бухгалтерія 8 У програмі 1С: Бухгалтерія 8 для України передбачено автоматичне відображення наступних 
господарських операцій, пов'язаних з виробничою діяльністю організації :надходження 
матеріально - виробничих запасів ( МВЗ ), що використовуються у виробництві , і послуг сторонніх 
організацій , що відносяться на витрати виробництва; передача МВЗ у виробництво; 
оприбуткування на склад готової продукції і напівфабрикатів; відображення послуг, наданих 
власним виробничим підрозділам; розрахунок фактичної собівартості продукції (робіт , послуг); 
реалізація продукції (напівфабрикатів , послуг) власного виробництва; надання послуг стороннім 
замовникам; облік переробки давальницької сировини. Забезпечується реєстрація всіх етапів 
проходження матеріальних потоків (переділів ) між підрозділами організації . Користувач може 
вибрати спосіб розрахунку собівартості виробництва : по переділах або по підрозділах. Спосіб 
розрахунку по переділах передбачає жорстку послідовність проходження потоків матеріалів і 
напівфабрикатів через підрозділи організації. Автоматизований розрахунок собівартості продукції і 
послуг. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою вартості . В кінці 
місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг. Надається 
можливість обліку прямих і непрямих витрат , які безпосередньо не пов'язані з випуском продукції 
, наданням робіт , послуг. При автоматичному списанні непрямих витрат можливе застосування 
різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції або послуг (обсяг випуску , планова 
собівартість, оплата праці тощо) . Можна вказати свій спосіб розподілу для кожного підрозділу і 
кожної статті витрат. Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу 
" директ - костинг " .Цей метод передбачає , що загальногосподарські витрати списуються в місяці 
їх виникнення та повністю відносяться на вартість реалізованої продукції . Якщо в організації 
метод "директ - костинг " не застосовується , то загальногосподарські витрати розподіляються між 
вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом. 

*Примітка. Узагальнено автором на основі інтернет-ресурсів вільного доступу  
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Додаток Я 
Таблиця Я.1 

Матриця узгодженості нормативно-довідкової інформації модулів обліку, бюджетування та внутрішнього 
контролю з іншими модулями АІС управління виробничим підприємством* 

 
 
 
 

 
№ 
з/п 

   
 
 

Довідники 
модулів обліку, бюджетування 

та внутрішнього контролю 
логістичних витрат 
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1 Довідник центрів відповідальності 
логістичних витрат х + + + + + х + ˅ х 

2 Довідник бюджетів логістичних 
витрат х + + х + х + + ˅ ˅ 

3 Довідник звітів про виконання 
бюджетів логістичних витрат х + + + + х + + ˅ ˅ 

4 Довідник контрольно-аналітичних 
відомостей виконання бюджетів 
логістичних витрат 

х + + х + х + + ˅ ˅ 

5 Довідник суб’єктів внутрішнього 
контролю х + + х + + + + + х 

6 Довідник відхилень х + + х + х + + + + 
7 Довідник розрахунку відхилень  х + + х + х + + + + 

*Примітка. Розроблено автором                                                                                   Умовні позначення:  
                                                                                    ˅ – довідники, узгоджені між собою в існуючих автоматизованих інформаційних системах;  
                                                                          + – довідники, які пропонується узгоджувати; х – довідники, які не потребують узгодження. 
**Примітка. Довідник витрат виробничого підприємства для потреб управлінського обліку логістичних витрат, розроблений автором 
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Додаток Я 

Таблиця Я.2 

Таблиця узгодження полів довідників центрів відповідальності логістичних витрат, структурних підрозділів  
та центрів фінансової відповідальності виробничого підприємства* 

 
Код Поля довідника рівнів центрів відповідальності 

 
Назва центру 

відповідальності першого 
рівня 

 
Назва центру відповідальності  

другого рівня  
(центру логістичних витрат) 

Поля, що використовуються  
з інших довідників 

підрозділи підприємства центри фінансової відповідальності 

110 Фаза постачання Відділ постачання Відділ постачання Закупівля сировини, матеріалів, запасних 
частин, напівфабрикатів тощо 

120 

-121 

Фаза постачання Склади виробничих запасів Склади виробничих запасів Складування сировини, матеріалів, 
запасних частин, напівфабрикатів то 

230 Фаза виробництва Лабораторія повірки якості Лабораторія повірки якості Допоміжне виробництво 

231 Фаза виробництва Тарний цех Тарний цех Допоміжне виробництво 

233 Фаза виробництва Дільниця технологічного транспорту Дільниця технологічного 
транспорту 

Обслуговуюче виробництво 

232 Фаза виробництва Транспортний відділ Транспортний відділ Обслуговуюче виробництво 

340 Фаза збуту Відділ збуту Відділ збуту Збутові підрозділи 

350 
-351 

Фаза збуту Склади готової продукції Склади готової продукції Збутові підрозділи 

360 Фаза збуту Відділ маркетингу Відділ маркетингу Збутові підрозділи 

070  Відділ логістики Відділ логістики Адміністративні підрозділи 

080  Відділ інформаційного забезпечення Відділ інформаційного 
забезпечення 

Адміністративні підрозділи 

*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Я 

Таблиця Я.3 

Послідовність внесення даних про господарську (логістичну) операцію, що формує звіт про виконання бюджету 
логістичних витрат центру відповідальності, в АІС* 

 
№ 
з/п Функція Вхідні дані Вихідні дані Дії в системі Спосіб внесення даних 

1 Створення 
документа для 
відображення  
господарської 
(логістичної) 
операції в 
програмі  

Первинні 
документи  

Електронна форма документа, яка 
використовується для відображення в 
обліку господарських (логістичних) 
операцій    

Відкриття нового документа в 
програмі та заповнення його 
реквізитів  

Вручну  

2 Вибір центру 
відповідальності 

Дані довідника  
центрів 
відповідальності 
логістичних 
витрат 

Електронна форма документа, яка 
використовується для відображення в 
обліку господарських (логістичних) 
операцій, із заповненим реквізитом “Центр 
відповідальності”  

Заповнення в документі  
реквізиту “Центр відповідаль-
ності” з вибором назви із 
довідника типів центрів 
відповідальності 

Вручну або автоматично 

3 Вибір керівника 
центру 
відповідальності 

Дані довідника 
працівників 

Електронна форма документа, яка 
використовується для відображення в 
обліку господарських (логістичних) 
операцій, із заповненим реквізитом 
“Керівник центру відповідальності” 

Заповнення в документі реквізиту 
“Керівник центру відповідально-
сті” з вибором прізвища з 
довідника працівників 

Вручну або автоматично 

4 Вибір статті 
витрат 

Дані довідника 
статей витрат 

Електронна форма документа, яка 
використовується для відображення в 
обліку господарських (логістичних) 
операцій, із заповненим реквізитом 
“Стаття витрат” 

Заповнення в документі реквізиту 
“Стаття витрат” із вибором статті 
витрат із довідника  

Вручну або автоматично 

*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Я 
Таблиця Я.4 

Фрагмент таблиці відповідності операцій формування звіту про виконання бюджету логістичних витрат  
центру відповідальності другого рівня та господарських (логістичних) операцій* 

(на прикладі відділу постачання) 
 

Операція формування звіту про виконання 
бюджету логістичних витрат центру 

відповідальності 
Господарська операція 

Код  Зміст операції (стаття витрат) 
Код 

прове-
дення 

Господарська операція 
Бухгалтерське проведення 

Дт Кт Субконто 
1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0031 матеріали для комп'ютерної та офісної 
техніки 00123 списано матеріали для комп'ютерної та офісної 

техніки 239 209 10 010600111 

0041  канцелярські товари 00160 списано канцелярські товари 239 209 10 010600111 
0056  малоцінні та швидкозношувані предмети 00365 списано МШП 239 22 10 010600111 

0057  заробітна плата 00366 нараховано заробітну плату 239 661 10 020100121 

0058  премії та інші виплати персоналу 00367 нараховано премії та інші виплати персоналу 239 661 10 020200121 
0059  єдиний соціальний внесок 00368 нараховано єдиний соціальний внесок 239 651 10 020300131 
0060  добові 00380 відображена сума добових 239 372 10 030100151 

0061 
витрати на найм житлового приміщення 
у відрядженні 00381 

відображено витрати на найм житлового 
приміщення у відрядженні 239 

 
372 10 030200151 

0062  витрати на проїзд у відрядженні   00382 відображено витрати на проїзд у відрядженні   239 372 10 030300151 
0063  інші витрати на відрядження   00384 відображено інші витрати на відрядження   239 372 10 030400151 

0070 
 амортизація  обладнання невиробничого 
призначення   00390 

нараховано амортизацію  обладнання 
невиробничого призначення   239 

131, 
132 10 040122141 

0071 
 витрати на ремонт обладнання 
невиробничого призначення   00391 

відображено витрати на ремонт обладнання 
невиробничого призначення  (послуги сторонніх 
організацій) 

239 
 

63 10 040222151 

0072 витрати на обслуговування  обладнання 
невиробничого призначення 00400 відображено витрати на послуги сторонніх 

організацій 239 
 

63 10 040322151 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

0080  оплата за оренду обладнання 00401 нараховано оплату за оренду обладнання 239 63 10 050300151 
0090 витрати на електроенергію 00410 відображено витрати на електроенергію 239 63 10 060100111 

0091 
витрати на водопостачання та 
водовідведення   00411 

відображено витрати на водопостачання та 
водовідведення   239 

 
63 10 060300111 

0092 витрати на опалення приміщень 00412 відображено витрати на опалення приміщень 239 63 10 060500151 

0093 
витрати на транспортування 

00420 
відображено витрати на 
транспортування(послуги сторонніх організацій) 239 

 
63 10 070000151 

0100 витрати на стаціонарний телефонний  
зв'язок 00430 відображено витрати на стаціонарний 

телефонний  зв'язок 239 
 

63 10 080300151 

0101 
 витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 00431 

відображено витрати на мобільний телефонний  
зв'язок 239 

 
63 10 080400151 

0102  витрати на Інтернет 00432 відображено витрати на Інтернет 239 63 10 080500151 

0200 
витрати з організації постачання  

00421 
відображено витрати з організації постачання 
(послуги сторонніх організацій) 239 

 
63 10 100100151 

0201 
 витрати на страхування при постачанні 

00422 
відображено витрати на страхування при 
постачанні 239 

 
655 10 100200151 

0300 
 витрати на охорону 

00440 
відображено витрати на охорону (послуги 
сторонніх організацій) 239 

 
63 10 100300151 

*Примітка. Розроблено автором 

 

 

 

  



379 

 

Додаток Я 

Таблиця Я.5 
Послідовність внесення даних для формування Контрольно-аналітичної відомості виконання бюджету 

логістичних витрат центру відповідальності другого рівня в автоматизовану інформаційну систему* 

 
№ 
з/п Функція Вхідні дані Вихідні дані Дії в системі Спосіб внесення 

даних 
1 Створення документа 

“Контрольно-аналітичної 
відомості виконання бюджету 
логістичних витрат центру 
відповідальності” 

Дані довідника 
контрольно-
аналітичних 
відомостей виконання 
бюджетів логістичних 
витрат 

Електронна форма документа, яка 
використовується для заповнення 

Відкриття нового документа в програмі та 
заповнення його реквізитів  

Автоматично 

2 Вибір центру відповідальності  Дані довідника 
центрів 
відповідальності 
логістичних витрат 

Електронна форма документа, яка 
використовується для заповнення 
із вказаним реквізитом “Центр 
відповідальності”  

Заповнення в документі реквізиту “Центр 
відповідальності” з вибором назви з 
довідника центрів відповідальності 
логістичних витрат 

Автоматично  

3 Вибір керівника центру 
відповідальності 

Дані довідника 
працівників 

Електронна форма документа, яка 
використовується із заповненим 
реквізитом “Керівник центру 
відповідальності” 

Заповнення в документі реквізиту 
“Керівник центру відповідальності” з 
вибором прізвища з довідника працівників 

Автоматично 

4 Вибір статті витрат Дані довідника статей 
витрат 

Електронна форма документа, яка 
використовується із заповненим 
реквізитом “Стаття витрат” 

Заповнення в документі реквізиту “Стаття 
витрат” з вибором статті витрат із 
довідника  

Автоматично 

5 Вибір показників бюджетів Дані довідника 
бюджетів 

Електронна форма документа, яка 
використовується із заповненим 
реквізитом “Показник  
бюджету ” 

Заповнення в документі реквізиту 
“Показник бюджету” з вибором 
відповідного показника із довідника 

Автоматично 

6 Вибір фактичних показників Дані обліку Електронна форма документа 
“Звіт виконання бюджету 
логістичних витрат центру 
відповідальності 

Заповнення в документі реквізиту 
“Фактичний показник” з вибором 
відповідного показника з електронної 
форми документа “Звіт виконання бюджету 
витрат центру відповідальності” 

Автоматично 

7 Вибір кодів відхилень Дані довідника 
відхилень 

Електронна форма документа, яка 
використовується із заповненим 
реквізитом “Код відхилення” 

Заповнення в документі реквізиту “Код 
відхилення” з вибором коду із довідника 
кодів відхилень 

Автоматично 

*Примітка. Розроблено автором  
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