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Аналіз проблем у визначенні поняття «бухгалтерський облік логістичних витрат» у
бухгалтерській практиці в Україні
Розробка ефективної логістичної інфраструктури для компаній сприяє забезпеченню їх ефективної роботи,
прямо впливає на результати фінансової діяльності та потребує створення системи управління та
бухгалтерського обліку логістичних витрат. У зв’язку з цим більш важливою стає класифікація та фіксування
логістичних витрат. На сучасному етапі бухгалтерської практики в Україні мають місце такі проблеми
бухгалтерського обліку логістичних витрат як їх виявлення та фіксування. З-поміж різних логістичних
концепцій (концепція загальних логістичних витрат, концепція реінжинірингу бізнес-процесів у логістиці,
концепція інтегрованої логістичної стратегії, концепція управління ланцюгами поставок) методологічною
основою дослідження є концепція сукупних логістичних витрат або концепція повної вартості, а також
процесоорієнтований підхід. У статті узагальнено та формалізовано існуючі підходи до бухгалтерського обліку
логістичних витрат. Обгрунтовано доцільність використання процесоорієнтованого підходу з-поміж інших
підходів (калькулювання собівартості методом повного поглинання витрат, калькулювання собівартості за
методом прямих витрат, калькулювання собівартості за методом цільових витрат, «кайдзен-костінг» і т.д.).
Запропоновано алгоритм виявлення та фіксування логістичних витрат для українських підприємств, в основі
якого лежить включення у відповідний економічний процес (поставки, виробництво, продажі та управління
логістичними процесами) та використання нового консолідованого рахунку 29 «Логістичні витрати».
Авторський підхід до вирішення проблеми виявлення та фіксування логістичних витрат для їх бухгалтерського
обліку дозволяє оптимізувати та збільшити інформативність бухгалтерського обліку логістичних витрат у
бухгалтерській практиці в Україні.
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Анализ проблем в определении понятия «бухгалтерский учет логистических расходов» в
бухгалтерской практике в Украине
Разработка эффективной логистической инфраструктуры для компаний способствует обеспечению их
эффективной работы, прямо влияет на результаты финансовой деятельности и требует создания системы
управления и бухгалтерского учета логистических расходов. В связи с этим более важной становится
классификация и фиксирование логистических расходов. На современном этапе бухгалтерской практики в
Украине имеют место такие проблемы бухгалтерского учета логистических расходов как их выявление и
фиксирование. Среди различных логистических концепций (концепция общих логистических расходов,
концепция реинжиниринга бизнес-процессов в логистике, концепция интегрированной логистической
стратегии, концепция управления цепями поставок) методологической основой исследования являются
концепция совокупных логистических расходов или концепция полной стоимости, а также
процессоориентированный подход. В статье обоснованы и формализированы существующие подходы к
бухгалтерскому
учету
логистических
расходов.
Обоснована
целесообразность
использования
процессоориентированного подхода среди других подходов (калькулирование себестоимости методом полного
поглощения расходов, калькулирование себестоимости по методу прямых расходов, калькулирование
себестоимости по методу целевых расходов, «кайдзен-костинг» и т.д.). Предложен алгоритм выявления и
фиксирования логистических расходов для украинских предприятий, в основе которого лежит включение в
соответствующий экономический процесс (поставки, производство, продажи и управление логистическими
процессами) и использование нового консолидированного счета 29 «Логистические расходы». Авторский
подход к решению проблемы выявления и фиксирования логистических расходов для их бухгалтерского учета
позволяет оптимизировать и увеличить информативность бухгалтерского учета логистических расходов в
бухгалтерской практике в Украине.
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