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Діюча практика облікового забезпечення управління логістичними 

витратами та контролю за ними на виробничих підприємствах не відповідає 

сучасним умовам господарювання та потребує удосконалення. 

Вирішення теоретичних i практичних проблем обліку та внутрішнього 

контролю в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств 

дозволить підвищити ефективність їх діяльності, зменшити витрати та 

забезпечить їх розвиток у конкурентному середовищі. 

Тому, спираючись на вищенаведене, дисертація Левковича А. В. на 

тему: «Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами 

виробничих підприємств», мета і поставлені завдання дослідження є 

актуальними та важливими. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Наукові положення, висновки та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, є обґрунтованими, достовірними та логічними. 

Метою дисертації визначено 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. 

Вивчення змісту дисертації дозволяє зробити висновок про те, що 

поставленої мети в основному досягнуто, завдання виконані. 

Обґрунтованість отриманих здобувачем результатів підтверджується 

обсягом опрацьованих даних, літературних джерел, їх критичним аналізом з 

наведеними конкретними висновками i рекомендаціями, застосуванням 

загально-філософських i загальнонаукових методів пізнання явищ i процесів, 

а також обговорення пропозицій в дискусійному порядку на міжнародних i 

республіканських науково-практичних конференціях. 

Заслуговує на увагу дослідження теоретико-методичні засад обліку та 

контролю логістичних витрат виробничих підприємств (с.22-73), що 

дозволило сформувати елементи організації логістичної діяльності 

виробничого підприємства (рис.1.1) та узагальнити схему руху логістичних 
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потоків Досліджено організаційні особливості логістичної діяльності 

підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів (с.39-55), 

що дозволило узагальнити їх вплив на організацію й методику обліку і 

контролю логістичних витрат (табл.1.1) для їх подальшого удосконалення. 

Проведено дослідження логістичних витрат виробничих підприємств як 

об’єктів обліку та контролю (с. 55-73), що дозволило проаналізувати їх 

частку в операційних витратах та узагальнити групування логістичних витрат 

за різними класифікаційними ознаками задля формування єдиного 

інформаційного забезпечення користувачів з метою удосконалення 

логістичної діяльності виробничих підприємств ( рис. 1.9).  

У дисертації проведено дослідження організаційно-інформаційного 

забезпечення обліку логістичних витрат підприємства за центрами 

відповідальності (с.76-96), що дозволило запропонувати класифікацію 

центрів відповідальності для потреб управління логістичними витратами 

(рис. 2.1), розробити загальну систему центрів відповідальності (центрів 

логістичних витрат) логістичної діяльності виробничих підприємств (рис. 

2.2) та Рекомендації з формування центрів відповідальності щодо 

логістичних витрат (додаток К). До важливих практичних результатів 

дослідження слід віднести узагальнення джерел інформації для обліку 

логістичних витрат за центрами відповідальності (додаток З,  табл. З.1), що 

дозволить створити єдину інформаційну базу фінансового та управлінського 

обліку виробничого підприємства. Досліджено методику обліку логістичних 

витрат у формуванні системи відповідальності (с.96-116), що дозволило 

сформувати складові облікової політики щодо управлінського обліку 

логістичних витрат виробничих підприємств (рис. 2.3) та розробити й 

запропонувати Методичні вказівки з обліку логістичних витрат виробничих 

підприємств (додаток М), спрямовані на вдосконалення методики їх обліку 

(рис. 2.5, рис. 2.6, додаток Л). Проведено дослідження щодо бюджетування в 

системі управління логістичними витратами виробничого підприємства 

(с.116-140), що дозволило на основі сформованих принципів бюджетування 
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логістичних витрат виробничих підприємств (рис.2.8) розробити теоретичні 

основи функціонування управлінської технології бюджетування логістичних 

витрат на підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

(рис. 2.9) та запропонувати етапи процесу бюджетування цих витрат 

(рис.2.12) й графік документообігу (додаток С). 

Позитивно слід оцінити проведене здобувачем дослідження щодо 

питань внутрішнього контролю в управлінні логістичними витратами 

виробничих підприємств. І у першу чергу слід звернути увагу на дослідження 

організаційно-методичних основ внутрішнього контролю логістичних витрат 

виробничих підприємства (с.143-165), що дозволило обґрунтувати та 

запропонувати цілісну підсистему внутрішнього контролю логістичних 

витрат на підприємстві (рис. 3.2), систему внутрішнього контролю 

логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-

вимірювальних приладів (рис. 3.4), та розробити Рекомендації з організації 

внутрішнього контролю логістичних витрат (додаток Т.2), що дозволить 

системі внутрішнього контролю діяти ефективно. Дослідження питання щодо  

Внутрішньої управлінської звітності у системі контролю логістичних витрат 

за центрами відповідальності (с.142-157) дозволило визначити та 

запропонувати до використання склад управлінської звітності (рис.3.6), що 

дозволить забезпечити своєчасність розроблення заходів щодо оптимізації 

логістичних витрат. 

І на завершення, слід позитивно відмітити дослідження щодо 

моніторингу та оцінювання логістичних витрат для прийняття управлінських 

рішень (с. 188-210), у результаті якого запропоновано елементи підсистеми 

управління логістичними витратами виробничого підприємства у 

функціональній структурі АІС (рис.3.8), що дозволить ефективно 

використовувати інформаційні ресурси підприємства та забезпечувати вчасне 

та ефективне прийняття управлінських рішень. 
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Таким чином, структура роботи логічна і завершена. Зміст 

дисертаційної роботи відповідає назві теми і свідчить про завершеність 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Найважливішими новими 

науковими результатами дисертації є: 

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 (рис. 2.1); 

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 (додаток К)), що дозволяє 

ідентифікувати логістичні витрати структурних підрозділів, які задіяні у 

логістичних процесах, і фаз логістичної діяльності виробничого 

підприємства, та створює умови для їх оптимізації; систему бюджетування 

логістичних витрат за центрами відповідальності з урахуванням 

організаційно-технологічних особливостей виробництва контрольно-

вимірювальних приладів і логістичних процесів підприємства, яка базується 

на бюджетах структурних підрозділів у розрізі статей витрат і фаз 

логістичної діяльності за елементами витрат, що дозволяє забезпечити 

оперативне планування логістичних витрат (рис.2.8, 2.9, 2.12); 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 (рис. 3.2, 3.4); 
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набули подальшого розвитку 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 (рис.3.7, додатки 

Т.2, Ш, Щ); управлінські аспекти ABC-аналізу логістичних витрат кожної з 

фаз логістики виробничого підприємства, що дає змогу оптимізувати їх 

логістичні процеси (табл. 3.8, додатки Ф, Х). 

Практичне значення одержаних результатів.  

Наукові положення, пропозиції, методичні рекомендації та висновки, 

викладені у дисертації, мають достатній ступінь обґрунтованості. Практичне 

значення одержаних результатів полягає у розроблені рекомендацій і 

пропозицій щодо удосконалення методики та організації обліку і 

внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з виробництва 

контрольно-вимірювальних приладів задля забезпечення ефективності 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на посилення конкурентних 

переваг підприємств з позицій стратегії сталого розвитку. Теоретико-

методичні та організаційно-практичні положення дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних розробок, придатних для використання на 

підприємствах, до висвітлення у вищих навчальних закладах. 

Окремі результати дослідження використані у практичній діяльності 

суб’єктів господарювання. Зокрема: – 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 

(ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”, довідка № 287/01 від 

23.01.2018 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 
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реалізації (НВП “Темп”, довідка № 216-01 від 08.11.2017 р.); – методика й 

організація управлінського обліку та бюджетування логістичних витрат за 

центрами відповідальності для виробничих підприємств (ТзОВ 

“Галаудитконсалтинг”, довідка № 16/10-01 від 16.10.2017 р.). 

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.). 

Повнота викладу результату дослідження в опублікованих працях. 

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.). Публікації повною 

мірою відображають основні результати дисертаційної роботи.  

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові право 

публічного захисту дисертації. 

Відповідність змісту автореферату та опублікованих праць 

основним положення дисертації.  

Автореферат є ідентичним основним положенням дисертації, його 

зміст відповідає змісту дисертації. В авторефераті висвітлено наукові 

положення, пропозиції, методичні рекомендації та висновки, що 

сформульовані і викладені у дисертації. Опубліковані праці відображають 

результати дослідження. 

Зауваження щодо змісту дисертації та дискусійні питання 

Разом з загальною позитивною оцінкою дисертації належить звергнути 

увагу на деякі зауваження щодо її змісту, вказати на окремі недоліки та 

дискусійні положення.  
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1. Пропонуючи застосування до логістичної діяльності такого 

елементу організації як «фаза» з поділом на фази - постачання, виробництво, 

збут (рис. 1.1) бажано було більш детально обґрунтувати чим запропоновані 

фази логістичної діяльності відрізняються від існуючих етапів операційного 

циклу (придбання, виробництво, збут). 

2. Пропонуючи загальні схеми відображення операцій в обліку 

(рис. 2.5, 2.6) бажано було навести взаємозв’язок між первинними 

документами та відображенням господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

3. Досліджуючи питання організації та методики внутрішнього 

контролю логістичних витрат діяльності підприємства бажано було 

приділити увагу аналізу існуючих сучасних моделей внутрішнього контролю, 

поширених у розвинутих країнах (COSO, CoCo, COBIT тощо), оскільки лише 

комплексний підхід до вирішення цього питання з використанням сучасного 

бачення систем контролю допоможе впровадженню ефективної системи 

внутрішнього контролю діяльності підприємства. 

4. Пропонуючи застосування ABC-аналізу логістичних витрат 

кожної з фаз логістики виробничого підприємства, автору варто було 

визначити параметри, за якими доцільно класифікувати логістичні процеси 

досліджуваних підприємств на ті, які додають цінність готовій продукції чи 

не додають з точки зору споживача. Відповідно на основі проведеної 

класифікації сформувати категорії логістичних витрат, оптимізація яких є 

найбільш необхідною для кожного логістичного процесу, проілюструвавши 

це відповідними розрахунками. 

5. Розглядаючи питання застосування автоматизованих 

інформаційним системам, автор не достатньо приділив уваги дослідженню 

можливості застосування спеціалізованих програмних продуктів 

дослідження, існуючих в Україні, їх перевагам та недолікам, стосовно 

специфіки та теми дослідження.  
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