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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки, що характеризується
жорсткою конкурентною боротьбою, активізацією кооперації та міжгосподарських
зв’язків, виникає необхідність оптимізації логістичних витрат. В основному це сто-
сується транспортно-заготівельних витрат, витрат, пов’язаних з формуванням та
зберіганням запасів, та адміністративних витрат. В Україні питома вага логістич-
них витрат складає близько 15% валового внутрішнього продукту, тоді як в роз-
винених країнах світу рівень цих витрат становить 10-12% ВВП. Така розбіжність
пояснюється тим, що в розвинених країнах світу приділяють значну увагу аналізу
витрат на логістичні процеси, а величина сукупних витрат на логістику є основним
макроекономічним індикатором.

Логістичні витрати, як показують дослідження, на підприємствах становлять
7-16% від сукупного доходу. Частка логістичних витрат продовжує зростати через
ускладнення ланцюгів поставок, зміну замовлень і зростання вимог до якості об-
слуговування. Саме тому нормальне функціонування підприємства в цілому та
логістичної системи зокрема неможливе без ефективного управління логістични-
ми витратами, яке вимагає ретельного аналізу, порівняння структури витрат, кон-
тролю та знаходження шляхів їхньої мінімізації.

Аналіз публікацій. Аналіз наукових праць з питань управління логістичними
витратами підприємств дозволяє зробити висновок про недостатню розробку тео-
ретико-методологічних аспектів такого управління, хоча питаннями логістичного
обслуговування підприємства і загальними питаннями теорії і практики логістики
займаються такі науковці як Є. Крикавський, О.Кузьмін, Й. Петрович, Н.Чухрай,
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М. Окландер, В. Лукінський, Л. Міротін, Сток Дж. Р. та ін. Постійний аналіз логістич-
них витрат та контроль за ними вимагає визначення центрів їхньої концентрації,
проте вітчизняний бухгалтерський підхід не передбачає ані виділення цих витрат,
ані їхньої класифікації. Інформація про витрати, яку надає бухгалтерський облік, є
дещо обмеженою для цілей управління. Отже, і в теорії, і на практиці існує дуже
багато проблемних моментів, які стосуються логістичних витрат.

Виклад основного матеріалу. Під логістичними витратами розуміють ви-
трати, пов'язані з виконанням логістичних операцій (розміщення замовлень на по-
ставку продукції, закупівля, складування продукції, внутрішньовиробниче транспор-
тування, проміжне зберігання, зберігання готової продукції, відвантаження, зовніш-
нє транспортування), а також витрати на персонал, устаткування, приміщення,
складські запаси, на передачу даних про замовлення, запаси, поставки.

Логістичні витрати є складовими накладних витрат підприємства і відобра-
жаються на 91-93 рахунках бухгалтерського обліку. На рис. 1 представлено най-
більш розповсюджену класифікацію накладних витрат з виділенням логістичних
витрат, згрупованих з урахуванням позиції фахівців планово-економічних служб
вітчизняних промислових підприємств. На рис. 1 зазначено також рахунок, за
яким обліковується даний вид витрат, хоча наведена класифікація орієнтована на
потреби планування та контролю. Це зроблено у зв’язку із розповсюдженим вико-
ристанням працівниками планово-економічних служб рахунків бухгалтерського
обліку для характеристики витрат підприємства, що свідчить про певну інтеграцію
бухгалтерського обліку та планування, а без тісної співпраці бухгалтерії та плано-
во-економічного відділу неможливо ефективно управляти підприємством.

Більша частина логістичних витрат відображається в обліку підприємства у
складі рахунку 93 "Витрати на збут", а саме: витрати на утримання підрозділів під-
приємств, що пов’язані зі збутом продукції; витрати на утримання, ремонт і експлу-
атацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріаль-
них активів, пов’язаних зі збутом продукції; витрати, пов’язані з транспортуванням,
перевалкою і страхуванням готової продукції; витрати, пов’язані із забезпеченням
правил техніки безпеки й охорони праці; фактичні витрати на гарантійний ремонт і
гарантійне обслуговування продукції або гарантійні заміни проданих товарів, якщо
на підприємстві не створювався резервний фонд; витрати на зберігання, заванта-
ження, розвантаження і паркування продукції; податки і збори, установлені законо-
давством України; інші витрати, пов’язані зі збутом продукції.

Проблематичним є виокремлення логістичних витрат підприємства з  раху-
нку 92 "Адміністративні витрати", що пов’язано з особливостями аналітичного об-
ліку даних витрат на кожному підприємстві і складністю розмежування логістичних
та інших видів адміністративних витрат. До логістичних витрат за рахунком на 92
належать: частина витрат на службові відрядження; частина витрат на утримання
інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення
(оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги); частина транспортних послуг;
частина витрат на охорону, юридичні послуги, аудиторські послуги, транспортні
послуги, поштово-телеграфні витрати, канцелярські витрати, податки, збори
(обов’язкові платежі).

На рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається частина витрат
на службові відрядження та ін. та витрати на утримання й експлуатацію машин.

За прийнятою в економічній літературі методологією підрахунку логістичні
витрати поділено три основні групи:

транспортно-заготівельні витрати: витрати на формування мережі, вибір та
оцінювання постачальників; транспортні витрати; оплата послуг зв'язку; предста-
вницькі витрати, витрати на відрядження; нестачі під час транспортування в ме-
жах норм природного збитку;
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Загальновиробничі
витрати

(рахунок 91)

Адміністративні
витрати

(рахунок 92)

Витрати на збут
(рахунок 93)

витрати на утримання
управлінського і господарсь-
кого персоналу цехів;

витрати на охорону праці;
знос малоцінних та швид-

козношуваних предметів;
втрати від простоїв, не-

стачі і псування сировини і
матеріалів у межах природ-
них втрат при зберіганні в
цехах;

витрати на службові від-
рядження та ін.;

витрати на утримання й
експлуатацію машин;

витрати на утримання й
експлуатацію будівель та
споруд;

витрати на утримання й
експлуатацію устаткування

витрати на утримання адмі-
ністративно-управлінського
персоналу;

витрати на службові відря-
дження;

витрати на утримання осно-
вних засобів;

витрати на утримання інших
матеріальних необоротних
активів загальногосподарсько-
го призначення (оренда, амо-
ртизація, ремонт, комунальні
послуги);

охорона;
юридичні послуги;
аудиторські послуги;
транспортні послуги;
поштово-телеграфні витрати;
канцелярські витрати;
сума податків, зборів

(обов’язкових платежів);
інші адміністративні витрати

витрати на утримання підрозділів під-
приємств, що пов’язані зі збутом проду-
кції;

витрати на утримання, ремонт і екс-
плуатацію основних засобів, інших не-
оборотних матеріальних активів та не-
матеріальних активів, пов’язаних зі збу-
том продукції;

витрати, пов’язані з транспортуван-
ням, перевалкою і страхуванням готової
продукції;

витрати, пов’язані із забезпеченням
правил техніки безпеки й охорони праці;

фактичні витрати на гарантійний ре-
монт і гарантійне обслуговування проду-
кції або гарантійні заміни проданих то-
варів, якщо на підприємстві не створю-
вався резервний фонд;

витрати на проведення передпродаж-
них ірекламних заходів на дослідження
ринку (маркетингу) щодо товарів (робіт,
послуг), що продаються підприємством;

витрати на зберігання, завантаження,
розвантаження і паркування продукції;

податки і збори, установлені законо-
давством України;

інші витрати, пов’язані зі збутом про-
дукції
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частина витрат на служ-
бові відрядження та ін.;

витрати на утримання й
експлуатацію машин

частина витрат на службові
відрядження;

частина витрат на утриман-
ня інших матеріальних необо-
ротних активів загальногоспо-
дарського призначення (орен-
да, амортизація, ремонт, ко-
мунальні послуги);

частина транспортних по-
слуг;

частина витрат на охорону;
частина витрат на юридичні

послуги;
частина витрат на аудитор-

ські послуги;
частина витрат на транспор-

тні послуги;
частина витрат на поштово-

телеграфні витрати;
частина витрат на канцеляр-

ські витрати;
частина витрат на податки,

збори (обов’язкові платежі)

витрати на утримання підрозділів підпри-
ємств, що пов’язані зі збутом продукції;

витрати на утримання, ремонт і експлуа-
тацію основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та нематеріальних
активів, пов’язаних зі збутом продукції;

витрати, пов’язані з транспортуванням,
перевалкою і страхуванням готової про-
дукції;

витрати, пов’язані із забезпеченням
правил техніки безпеки й охорони праці;

фактичні витрати на гарантійний ремонт
і гарантійне обслуговування продукції або
гарантійні заміни проданих товарів, якщо
на підприємстві не створювався резерв-
ний фонд;

витрати на зберігання, завантаження,
розвантаження і паркування продукції;

інші витрати, пов’язані зі збутом продукції

Рис. 1. Логістичні витрати у складі накладних витрат підприємства



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 23 (ІІ) / 2011 175

витрати на формування та зберігання запасів: витрати на проведення інве-
нтаризації; ставки по кредитах на поповнення обігових коштів; витрати на збері-
гання; вартість ризиків (страхові платежі, ставки страхових премій);

адміністративні витрати: частина загальних адміністративних витрат, яка
виникла у логістичній службі або віднесена на неї при розподілі (заробітна плата
співробітників логістичної служби, амортизація офісних меблів та оргтехніки).

Наведена класифікація є досить умовною і не дозволяє точно визначити
реальну величину логістичних витрат у складі загальних витрат підприємства.
Для управління і пошуку джерел мінімізації накладних витрат необхідно виділяти
в їхньому складі логістичні витрати, оскільки вони є досить вагомими, особливо
на великих машинобудівних підприємствах.

Для детальнішого аналізу частки логістичних витрат у складі накладних ви-
трат використано дані конкретного підприємства, зокрема дані рахунків 91–93)
(табл. 1).

Таблиця 1

Виділення логістичні витрати у складі накладних витрат підприємства

МісяцьСтатті витрат Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Всього
Загальновиробничі витрати (91 рахунок)

Витрати на утримання управ-
лінського і господарського
персоналу цехів

123806,55 8274,16 7796,38 13365,32 47279,08 54252,44 254773,93

Витрати на охорону праці 383,89 1791,20 1117,87 1245,64 1525,71 1177,91 7242,22
Знос малоцінних та швидко-
зношуваних предметів – – – – – 64926,94 64926,94
Втрати від простоїв, нестачі і
псування сировини і матеріалів
у межах природних втрат при
зберіганні в цехах

– – – 2058,23 – – 2058,23

Витрати на службові відря-
дження та ін. 16244,98 11922,66 14761,23 11985,43 8737,31 5617,89 69269,50
Витрати на утримання й екс-
плуатацію будівель та споруд 45132,7 34717,98 60935,97 113883,47 118529,92 51447,93 424647,97
Витрати на утримання й екс-
плуатацію устаткування 237452,69 469149,78 486721,08 418771,94 328373,05 400592,9 2341061,44

Логістичні витрати
Частина витрат на службові
відрядження та ін. 1174,33 2102,50 2403,47 2808,86 3533,59 3651,33 15674,08
Витрати на утримання й екс-
плуатацію машин 16388,01 15197,03 16836,97 11640,58 17161,95 15032,46 92257,0

Разом 440583,15 543155,31 590572,97 575759,47 525140,61 596699,8 3271911,31
Адміністративні витрати (92 рахунок)

Витрати на утримання адмініс-
тративно-управлінського пер-
соналу

137471,82 137485,75 129409,0 153304,03 131708,9 135008,06 824387,33

Витрати на службові відря-
дження 1066,11 1738,46 605,90 2594,64 1789,58 1937,75 9732,44
Витрати на утримання основ-
них засобів 42769,81 38568,84 37491,20 41319,32 39279,12 40219,94 239648,23
Витрати на утримання інших
матеріальних необоротних
активів загальногосподарсько-
го призначення (оренда, амор-
тизація, ремонт, комунальні
послуги)

2015,565 1506,953 7011,45 1886,933 901,755 805,185 14127,84

Охорона 23472,26 28512,82 30584,58 28883,39 29343,96 31112,48 171909,50
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Продовження табл. 1
МісяцьСтатті витрат Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Всього

Юридичні послуги 2283,2 231,52 1713,9 79,8 3813,42 75,6 8197,44
Аудиторські послуги 2331,392 30796,008 43175,616 17175,8 21382,224 30281,6 145142,62
Транспортні послуги 5 032,40 7698,74 10921,57 10988,74 9412,35 10212,16 54265,96
Поштово-телеграфні витрати 111,345 167,755 175,0 – 104,2 558,3 1116,6
Канцелярські витрати 3193,62 – 7 982,90 1 976,46 1694,00 6312,94 21159,94
Сума податків, зборів
(обов’язкових платежів) 1090,82 1748,16 3890,0 – 52173,00 11176,16 70078,14
Інші адміністративні витрати 8112,76 14839,22 12193,1 27390,6 17781,3 11193,1 91510,08

Логістичні витрати
Частина витрат на службові
відрядження 710,74 1158,972 403,932 1729,76 1193,052 1291,836 6488,292
Частина витрат на утримання
інших матеріальних необорот-
них активів загальногосподар-
ського призначення (оренда,
амортизація, ремонт, комуна-
льні послуги)

671,855 502,3175 2337,15 628,9775 300,585 268,395 4709,28

Частина транспортних послуг 5400,0 4986,2 24286,79 31949,91 10002,06 13081,59 89706,55
Частина витрат на охорону 5868,066 7128,206 7646,144 7220,848 7335,99 7778,12 42977,374
Частина витрат на юридичні
послуги

– 10,8 581,1 34,2 – 32,4 658,5

Частина витрат на аудиторські
послуги

582,848 7699,002 10793,904 4293,95 5345,556 7570,4 36285,656

Частина витрат на транспортні
послуги 665,7 798,6 40,0 – 22,08 – 1526,38
Частина витрат на поштово-
телеграфні витрати 111,345 167,755 175,0 – 104,2 558,3 11116,6
Частина витрат на канцеляр-
ські витрати 798,406 – 1995,73 494,116 423,5 37,166 3748,914
Частина витрат на податки,
збори (обов’язкові платежі) – 2890,1 60,0 – 13043,25 2751,54 18744,89

Разом 243760,1 288636,18 333473,97 331951,47 347154,08 312263,0 1857238,8
Витрати на збут (93 рахунок)

Витрати на проведення перед-
продажних і рекламних заходів
на дослідження ринку (марке-
тингу) щодо товарів (робіт,
послуг), що продаються під-
приємством

1855,20 3629,25 4601,35 4707,21 4837,62 5 047,10 25677,73

Податки і збори, установлені
законодавством України – – – – – – –

Логістичні витрати
Витрати на утримання підроз-
ділів підприємств, що пов’язані
зі збутом продукції

2226,21 2050,392 5180,35 8302,064 4213,552 6403,596 28376,164

Витрати на утримання, ремонт
і експлуатацію основних засо-
бів, інших необоротних матері-
альних активів та нематеріа-
льних активів, пов’язаних зі
збутом продукції

142,83 471,45 575,06 175,35 46,61 42,2 1453,5

Витрати, пов’язані з транспор-
туванням, перевалкою і стра-
хуванням готової продукції

597,0 2688,27 4498,38 3291,61 3074,42 2480,8 16630,48

Витрати, пов’язані із забезпе-
ченням правил техніки безпеки
й охорони праці

– – – – – – –
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Продовження табл. 1
МісяцьСтатті витрат Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Всього

Фактичні витрати на гарантій-
ний ремонт і гарантійне обслу-
говування продукції або гаран-
тійні заміни проданих товарів,
якщо на підприємстві не ство-
рювався резервний фонд

– 482,83 552,22 14133,45 – 802,52 15971,02

Витрати на зберігання, заван-
таження, розвантаження і
паркування продукції

– 524,19 524,18 517,63 517,63 517,64 2601,27

Інші витрати, пов’язані зі збу-
том продукції – – 41,0 166,21 589,6 – 796,81

Разом 4821,24 9846,38 15972,54 31293,52 13273,43 15293,86 90506,97

У табл. 2 представлено структуру та питому вагу логістичних витрат у скла-
ді рахунків 91-93.

Таблиця 2

Структура та питома вага логістичних витрат у складі 91-93 рахунків

МісяціСтатті витрат Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
За 6

місяців
Загальновиробничі витрати (91 рахунок)

Загальновиробничі витрати, крім
логістичних витрат 96,01 96,81 96,74 97,49 96,06 96,86 96,7

Логістичні витрати
Частина витрат на службові
відрядження та ін. 0,27 0,39 0,41 0,49 0,67 0,61 0,48
Витрати на утримання й експлу-
атацію машин 3,72 2,8 2,85 2,02 3,27 2,53 2,82
Всього логістичних витрат 3,99 3,19 3,26 2,51 3,94 3,14 3,3

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Адміністративні витрати (92 рахунок)

Адміністративні витрати, крім
логістичних витрат 93,91 91,21 85,51 86,04 89,12 89,32 88,38

Логістичні витрати
Частина витрат на службові
відрядження 0,29 0,40 0,12 0,52 0,34 0,41 0,35
Частина витрат на утримання
інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського
призначення (оренда, амортиза-
ція, ремонт, комунальні послуги)

0,28 0,17 0,70 0,19 0,09 0,09 0,25

Частина транспортних послуг 2,22 1,73 7,28 9,62 2,88 4,19 4,83
Частина витрат на охорону 2,41 2,47 2,3 2,18 2,11 2,49 2,32
Частина витрат на юридичні
послуги – 0,01 0,17 0,01 – 0,01 0,04
Частина витрат на аудиторські
послуги 0,24 2,67 3,24 1,29 1,54 2,42 1,95
Частина витрат на транспортні
послуги 0,27 0,28 0,01 – 0,01 – 0,08
Частина витрат на поштово-
телеграфні витрати 0,05 0,06 0,05 – 0,03 0,18 0,6
Частина витрат на канцелярські
витрати 0,33 – 0,6 0,15 0,12 0,01 0,20
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Продовження табл. 2

МісяціСтатті витрат Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
За 6

місяців
Частина витрат на податки,
збори (обов’язкові платежі) – 1,0 0,02 – 3,76 0,88 1,0

Всього логістичних витрат 6,09 8,79 14,49 13,96 10,88 10,68 11,62
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Витрати на збут (93 рахунок)
Витрати на збут, що не відно-
сяться до логістичних витрат 38,48 36,86 28,81 15,04 36,43 33,0 28,37

Логістичні витрати
Витрати на утримання підрозді-
лів підприємств, що пов’язані зі
збутом продукції

46,18 20,82 32,43 26,53 31,73 41,87 30,25

Витрати на утримання, ремонт і
експлуатацію основних засобів,
інших необоротних матеріальних
активів та нематеріальних акти-
вів, пов’язаних зі збутом продукції

2,96 4,79 3,6 0,56 0,35 0,28 1,61

Витрати, пов’язані з транспорту-
ванням, перевалкою і страху-
ванням готової продукції

12,38 27,3 28,16 10,52 23,15 16,22 18,37

Витрати, пов’язані із забезпе-
ченням правил техніки безпеки й
охорони праці

– – – – – – –

Фактичні витрати на гарантійний
ремонт і гарантійне обслугову-
вання продукції або гарантійні
заміни проданих товарів, якщо
на підприємстві не створювався
резервний фонд

– 4,9 3,46 45,16 – 5,25 17,65

Витрати на зберігання, заванта-
ження, розвантаження і парку-
вання продукції

– 5,32 3,28 1,65 3,9 3,38 2,87

Інші витрати, пов’язані зі збутом
продукції – – 0,26 0,53 4,44 – 0,88

Всього логістичних витрат 61,52 63,14 71,19 89,96 63,57 67,0 71,63
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

За даними табл. 1 і 2 можна зробити висновки про склад і структуру логіс-
тичних витрат аналізованого підприємства. Загальні логістичні витрати по підпри-
ємству за 6 місяців складають 388722,76 грн. Питома вага логістичних витрат у
складі загальновиробничих витрат за 6 місяців становить 3,3%, у складі адмініст-
ративних витрат – 11,62% та у витратах на збут 71,63%. Загальний обсяг логісти-
чних витрат доволі значний, тому зважаючи на складність управління накладними
витратами, менеджери підприємств повинні постійно аналізувати кожну статтю
таких витрат, оскільки для ефективного управління мають використовуватися різ-
номанітні підходи залежно від поставленої мети. Більшість фахівців зазначають,
що чітке відстеження накладних витрат від центрів їхнього виникнення до видів
продукції, у собівартість яких вони будуть включені, знімає проблему їхнього не-
адекватного перерозподілу.

Висновки. Виділення логістичних витрат у складі накладних витрат підпри-
ємства дозволить менеджерам знаходити резерви оптимізації загальних витрат
за рахунок використання інструментарію логістичного управління.
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