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Кузьмін О. Є., телішевська О. Б. типологія витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств
Метою статті є систематизація та розвиток типології витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, а також надання 
змістової характеристики кожного із видів таких витрат. Обґрунтовано, що розуміння різновидів витрат на логістично-постачальницьку ді-
яльність підприємств забезпечує можливість більш ефективного їхнього контролювання, ретельнішого калькулювання собівартості продукції, 
формування різноманітних ключових показників ефективності управління такими витратами, виявлення альтернатив у сфері логістично-
постачальницьких операцій тощо. Наведена в статті типологія витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств відрізняється 
від інших тим, що ознаки типології виокремлено з позиції можливості чіткого виокремлення й облікування кожного виду таких витрат (шля-
хом використання бухгалтерського та управлінського обліку). Представлена узагальнена типологія видів витрат підприємств на логістично-
постачальницьку діяльність зумовлена не лише необхідністю більш ретельнішого управління ними, а й можливістю ґрунтовного їхнього аналізу-
вання та діагностування з метою оптимізації. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають в удосконаленні інструмента-
рію бухгалтерського та управлінського обліку витрат на логістично-постачальницьку діяльність.
Ключові слова: витрати, витрати на логістично-постачальницьку діяльність, класифікація, логістика, постачання.
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Кузьмин О. Е., Телишевская О. Б. Типология издержек  

на логистически-снабженческую деятельность предприятий
Целью статьи является систематизация и развитие типологии из-
держек на логистически-снабженческую деятельность предприятий, 
а также предоставление содержательной характеристики каждого 
из видов таких издержек. Обосновано, что понимание разновидностей 
издержек на логистически-снабженческую деятельность предприятий 
обеспечивает возможность более эффективного их контроля, тща-
тельного калькулирования себестоимости продукции, формирова-
ния различных ключевых показателей эффективности управления 
такими издержками, выявление альтернатив в сфере логистически-
снабженческих операций и т. п. Приведенная в статье типология издер-
жек на логистически-снабженческую деятельность предприятий от-
личается от других тем, что признаки типологии выделены с позиции 
возможности четкого выделения и учета каждого вида таких расходов 
(путем использования бухгалтерского и управленческого учета). Пред-
ставленная обобщенная типология видов издержек предприятий на 
логистически-снабженческую деятельность обусловлена не только не-
обходимостью более тщательного управления ими, но и возможностью 
детального их анализа и диагностирования с целью оптимизации. Пер-
спективы дальнейших исследований в этом направлении заключаются в 
совершенствовании инструментария бухгалтерского и управленческо-
го учета издержек на логистически-снабженческую деятельность.
Ключевые слова: издержки, издержки на логистически-снабженческую 
деятельность, классификация, логистика, снабжение.
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Kuzmin O. Ye., Telishevska O. B. A Cost Typology for the Logistics  

and Supplying Activities of Enterprises
The article is aimed at systematization and development of a cost typology 
for the logistics and supplying activities of enterprises, as well as providing 
the substantive characteristics of each type of such costs. It has been sub-
stantiated that understanding varieties of costs of the logistics and supplying 
activities of enterprises provides the possibility of more efficient control of 
these costs, careful calculation of self-cost of production, formation of vari-
ous key indicators of efficiency of management of such costs, identification of 
alternatives in the sphere of logistics and supplying operations, etc. The cost 
typology for the logistics and supplying activities of enterprises, provided in 
the article, differs from others in that the typology attributes are allocated 
from the position of the possibility for clear allocation and consideration of 
each kind of such costs (by means of the bookkeeping and managerial ac-
counting). The provided generalized typology of kinds of costs of enterprises 
in terms of their logistics and supplying activities is stipulated not only by 
the need for more accurate management of these, but also by the possibility 
of their detailed analyzing as well as diagnosing with purpose of an optimi-
zation. Prospects for further research in this direction will be improving the 
instrumentarium of both the bookkeeping and managerial cost accounting of 
the logistics and supplying activities.
Keywords: costs, costs of logistics and supplying activity, classification, logis-
tics, supplying.
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Логістично-постачальницька діяльність підпри-
ємств пов’язана з придбанням, транспортуван-
ням і зберіганням основних засобів, нематері-

альних активів, сировини, матеріалів, комплектуваль-
них тощо, що супроводжується відповідними витрата-
ми, які суб’єкт господарювання прагне оптимізувати.  
З іншого боку, рівень таких витрат безпосередньо впли-
ває на цінову політику підприємства та на ефективність 
його фінансових результатів, що актуалізує завдання 
комплексного підходу не тільки до розуміння сутності 
витрат на логістично-постачальницьку діяльність під-
приємств, а й до формування цілісного уявлення про 
їхню різноманітність. 

Вивчення теорії, практики, а також результати 
власних досліджень дають змогу зробити висновок про 
те, що витрати на логістично-постачальницьку діяль-
ність підприємств розглядаються з різних позицій. Ба-
гато в чому це пояснюється наведеною вище відмінніс-
тю щодо трактування поняття витрат загалом. Тому це 
зумовлює актуальність та необхідність систематизації 
видів таких витрат і розвиток відповідної їхньої типоло-
гії за низкою суттєвих і незалежних ознак. 

Важливою інформаційною базою розвитку типо-
логії витрат на логістично-постачальницьку діяльність 
підприємств є обґрунтована в теорії та практиці типо-
логія витрат суб’єктів господарювання загалом. Так,  
у роботі Є. В. Попова та В. В. Лєсних [6, с. 12] зазначено, 
що в сучасній економічній теорії витрати поділяють на 
трансформаційні та трансакційні; зовнішні та внутрішні; 
постійні, змінні та валові; середні, граничні та сукупні. 
Л. М. Янчева та М. О. Ільченко [10, с. 35] класифікують 
витрати за періодичністю виникнення, центрами відпо-
відальності (місце виникнення витрат), однорідністю 
витрат, способом перенесення вартості на продукцію, 
доцільністю витрат, ступенем впливу обсягу виробни-
цтва на рівень витрат, способом перенесення вартості 
на продукцію, визначенням відношення до собівартості 
продукції, роллю в процесі виробництва та видами ви-
трат. С. Ф. Голов [1, с. 59] на основі узагальнення іно-
земного досвіду запропонував здійснювати типологію 
витрат з урахуванням ухвалення рішень, оцінювання 
запасів й установлення фінансових результатів, а також 
контролювання виконання. З позиції М. І. Скрипник  
[7, с. 237], витрати слід типологізувати за видами діяль-
ності й виокремлювати при цьому витрати операційної, 
інвестиційної, фінансової діяльності, а також надзви-
чайні збитки. Цікавою з позиції ідентифікації різних ви-
дів витрат є позиція С. В. Стендер [8, с. 255–256], яка 
здійснює їхню класифікацію за функціями управлін-
ського обліку, виокремлюючи витрати в процесі ухва-
лення управлінських рішень, прогнозування, плануван-
ня, нормування, організування, обліку, контролювання, 
регулювання, стимулювання та аналізування.

Доволі ґрунтовно типологія витрат на підприєм-
ствах розглядається в роботі О. Є. Кузьміна, О. Г. Мель-
ник та У. І. Когут [4, с. 15–28]. Автори, зокрема, ви-
окремлюють такі ознаки типології витрат: за центрами 
відповідальності, за місцем виникнення, за економіч-
ним змістом (елементами витрат), за цільовим призна-
ченням (статтями калькуляції), за видами діяльності, за 

складом, за способом перенесення вартості на собівар-
тість продукції, за відношенням до обсягу виробництва, 
за періодичністю виникнення або календарним періо-
дом, за відношенням до технологічного процесу, за рол-
лю в процесі виробництва або за сферою виникнення, за 
порядком віднесення витрат на період генерування при-
бутку, за відношенням до собівартості продукції, за від-
ношенням до звітного періоду, за відношенням до форм 
вартості, за призначенням, за доцільністю витрачання, 
за можливістю охоплення планом, за сферами діяльно-
сті підприємства, за відношенням до готового продукту, 
за порядком обчислення, за спрямуванням для забез-
печення цілей бюджетування, за терміном генерування 
прибутку тощо. Разом з тим, у науковій літературі комп-
лексна типологія витрат на логістично-постачальницьку 
діяльність підприємств не наведена. Окремі положення 
за цією тематикою висвітлені лише фрагментарно.

Завданням даної статті є систематизація та розви-
ток типології витрат на логістично-постачальницьку ді-
яльність підприємств, а також надання змістової харак-
теристики кожному з видів таких витрат, які виокремле-
но в межах типології.

Розуміння різновидів витрат на логістично-поста-
чальницьку діяльність підприємств забезпечує 
можливість більш ефективного їхнього контро-

лювання, ретельнішого калькулювання собівартості про-
дукції, формування різноманітних ключових показників 
ефективності управління такими витратами, виявлення 
альтернатив у сфері логістично-постачальницьких опе-
рацій тощо. Разом з тим, як відомо, сучасна концепція 
управління витратами на логістично-постачальницьку 
діяльність суб’єктів господарювання базується на твер-
дженні, що будь-які логістично-постачальницькі опе-
рації з відповідними витратами, які їх супроводжують, 
повинні трактуватись як єдине ціле. Загалом, витрати на 
логістично-постачальницьку діяльність підприємств є 
одним з параметрів управління підприємством загалом, 
оскільки вони, по-перше, у багатьох компаніях займають 
високу частку; по-друге, в окремих випадках існують іс-
тотні можливості зниження величини таких витрат.

З урахуванням вищенаведеного, на підставі ви-
вчення теорії та практики, а також виконаних влас-
них досліджень із метою ідентифікації видів витрат на 
логістично-постачальницьку діяльність підприємств 
для формування уявлення про їхню різноманітність до-
цільно здійснити систематизацію та розвинути типоло-
гію таких витрат, що представлено на рис. 1. 

За способом перенесення вартості на собівар-
тість продукції витрати на логістично-постачальницьку 
діяльність доцільно класифікувати на прямі та непрямі. 
Як відомо, прямими називають ті витрати, які безпосе-
редньо (прямим чином) пов’язані з об’єктом калькулю-
вання. Враховуючи це, до прямих витрат на логістично-
постачальницьку діяльність можна віднести, як приклад, 
вартість сировини, матеріалів чи комплектувальних. 
Своєю чергою, прикладами непрямих витрат (тобто тих, 
які не можна безпосередньо пов’язати з об’єктом каль-
кулювання) є заробітна плата працівників складу, витра-
ти на допоміжні матеріали тощо. Як слушно зауважують  
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За місцем виникнення:
 

 
внутрішні;

 
 
зовнішні

 
 

За складом:  
  одноелементні; 
  комплексні  

За економічним змістом
(елементами витрат):  
 матеріальні витрати; 
 витрати на оплату праці; 
 відрахування на соціальні

заходи;  
 амортизація; 
 інші витрати  

За відношенням
до звітного періоду: 
 поточного періоду;  
  минулого періоду; 
  майбутнього періоду
 

За місцем у логістично-
постачальницькому циклі:

 
  сировинні; 
  забезпечуючі  
 
За етапами логістично-
постачальницької діяльності:  
  витрати процесів

замовлення;  
  витрати процесів закупівлі; 

 
 
витрати процесів
транспортування; 

 
 
витрати процесів
зберігання

 
 

За способом перенесення
вартості на собівартість
продукції:  
  прямі;  
  непрямі
 

За періодичністю
виникнення:  
  поточні; 
  одноразові; 
  довгострокові 

За відношенням до
операційного процесу:  
  основні;  
  накладні  

За можливістю впливу
з боку керівництва:  
  контрольовані; 
  неконтрольовані 

За залежністю від
прийняття рішення:  
  релевантні; 
  нерелевантні

ВИДИ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНО-ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ  

За впливом на обсяг
виробництва:  
  умовно-постійні;  
  умовно-змінні  

За рівнем охоплення
планом:  
  умовно-плановані; 
  умовно-неплановані 
 

За можливістю
нормування:   
  нормовані; 
  ненормовані 

За особливостями
формування:  
  планові;  
  позапланові
 

За ознакою динаміки:  
  планові;  
  фактичні  
 

За порядком обчислення: 
  середні; 
  граничні  
 

За спрямуванням: 
  витрати, спрямовані

на розвиток; 
 

 
  витрати, пов’язані

з поточною операційною
діяльністю   

 

Рис. 1. типологія видів витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств
примітка:              – ознаки та види витрат, запропоновані авторами.

О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник та У. І. Когут [4, с. 17], непря-
мі витрати на логістично-постачальницьку діяльність 
підприємств включаються в собівартість непрямим чи-
ном, а саме: із застосуванням спеціальних методів роз-
поділу (наприклад, шляхом обчислення кошторисних 
ставок, урахування відповідних обсягів діяльності та 
пропорційного віднесення витрат на такі обсяги тощо). 

Одним із можливих напрямків діагностування 
витрат на логістично-постачальнику діяльність підпри-
ємств є врахування параметра відношення цих витрат 
до конкретного звітного періоду. Оскільки такі витрати 
можуть мати ретроспективний, поточний чи оператив-
ний характер, відповідно, слід виокремлювати витрати 
минулого, поточного і теперішнього періоду, що, до при-
кладу, здійснено в роботах А. М. Дідика [2, с. 59–60] та 
С. В. Стендер [8, с. 263]. 

За періодичністю виникнення витрати на логі-
стично-постачальницьку діяльність підприємств у лі-
тературі поділяються на поточні, одноразові та довго-

строкові. Так, як зазначено в роботі [4, с. 25], поточні ви-
трати – це ті, які здійснюються з періодичністю менше 
одного місяця. Своєю чергою, одноразовими витратами 
на логістично-постачальницьку діяльність суб’єктів 
господарювання можна називати такі, які здійснюються 
з метою забезпечення операційної діяльності протягом 
тривалого часового інтервалу, який буде більшим од-
ного місяця. Довгостроковими називають витрати, що 
виникають у зв’язку з реалізацією довгострокових парт-
нерських угод.

У науково-практичній літературі як витрати за-
галом, так і витрати на логістично-постачальницьку 
діяльність підприємств класифікують також за відно-
шенням до операційного процесу на основні та наклад-
ні. Основними слід називати витрати на логістично-
постачальнику діяльність суб’єктів господарювання, 
які є сукупністю прямих витрат (наприклад, вартість 
сировини, матеріалів, комплектувальних). Своєю чер-
гою, накладні витрати належать до витрат управління й 
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обслуговування операційних процесів (наприклад, вар-
тість ремонту транспортного парку підприємства, що 
залучений у процеси постачання, витрати на допоміжні 
матеріали, вартість оренди складів тощо) та виникають 
поза межами основного виробництва. Слушною мож-
на вважати обґрунтовану в літературі тезу, що особли-
вість управління накладними витратами на логістично-
постачальницьку діяльність компаній полягає саме в по-
шуку оптимального їхнього рівня в кожному конкретно-
му випадку для кожного окремо взятого підприємства. 

Цікавою з теоретичних і прикладних позицій є об-
ґрунтована в літературі типологія витрат за скла-
дом, у межах якої виокремлюються прості (од-

ноелементні) та комплексні витрати [8, с. 259]. Викорис-
тання цього підходу для типології витрат на логістично-
постачальницьку діяльність підприємств визначається 
тим, що процеси постачання включають як окремі еле-
менти витрат (наприклад, витрати на матеріали, аморти-
зацію транспортних засобів, заробітну плату тощо), так і 
їхні групи, у яких поєднуються декілька економічних еле-
ментів (наприклад, згадані вище витрати на замовлення, 
зберігання, транспортування тощо). Окрім того, за необ-
хідності можна розглядати й діагностувати окремо такі 
комплексні логістично-постачальницькі витрати, як адмі-
ністративні логістично-постачальницькі, загальновироб-
ничі логістично-постачальницькі витрати тощо.

Для більш ретельного розгляду витрат на логі-
стично-постачальницьку діяльність їх слід класифікува-
ти за залежністю від прийняття рішення і виокреми-
ти релевантні та нерелевантні витрати. Як зазначають 
Н. С. Петришина і Н. С. Гончарук [5, с. 62], якщо можна 
вплинути на величину будь-яких витрат (у т. ч. витрат на 
логістично-постачальницьку діяльність) шляхом ухва-
лення відповідного управлінського рішення, то такі ви-
трати слід називати релевантними, а якщо такої можли-
вості немає – логістично-постачальницькі витрати слід 
називати нерелевантними. Зазначений підхід до типо-
логії витрат є важливим з позиції можливості ідентифі-
кації впливу керівників і власників на величину витрат 
на логістично-постачальницьку діяльність суб’єктів 
господарської діяльності. 

За можливістю впливу керівництва витрати на 
логістично-постачальнику діяльність підприємств до-
цільно класифікувати на контрольовані та неконтрольо-
вані. Такий підхід, зокрема, викладений у роботах [2–4; 
8]. Очевидно, що суб’єкт підприємницької діяльності 
може контролювати певним чином вартість сировини, 
матеріалів, комплектувальних шляхом зміни їхніх по-
стачальників, витрати палива на транспортних засобах, 
вартість оренди приміщень, величину заробітної плати 
працівників відділу постачання тощо. Своєю чергою, 
значно меншою мірою керівники можуть контролювати 
вартість електроенергії (наприклад, у складських при-
міщеннях), ставки єдиного соціального внеску, ставки 
мита та інших митних платежів тощо.

Витрати на логістично-постачальнику діяльність 
підприємств доцільно також розглядати в розрізі відо-
мих у теорії та практиці елементів витрат, тобто за еко-
номічним змістом. Відтак, з урахуванням цього варто 

виокремлювати матеріальні витрати, витрати на оплату 
праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію 
та інші витрати. Більш ретельно матеріальні витрати на 
логістично-постачальницьку діяльність можуть вклю-
чати витрати на придбання комплектувальних і напів-
фабрикатів, запасних частин для обслуговування тран-
спортних засобів тощо. Заробітна плата працівників 
логістично-постачальницької діяльності, різноманітні 
премії, компенсаційні виплати, передбачені законодав-
ством, і т. п. об’єднуються в елементі витрат «витрати на 
оплату праці». Очевидно, що матеріальне стимулюван-
ня працівників логістично-постачальницької діяльності 
безпосередньо впливає на виникнення іншого елемента 
витрат – відрахувань на соціальні заходи. Витрати на 
знос основних засобів логістично-постачальницького 
спрямування у формі амортизаційних відрахувань на 
їхнє повне відновлення відображаються в економічному 
елементі «амортизація». Своєю чергою, інші витрати на 
логістично-постачальницьку діяльність можуть вклю-
чати різноманітні транспортні збори, обов’язкове стра-
хування транспортних засобів, платежі за перевищення 
норм викидів шкідливих речовин транспортними засо-
бами в атмосферу, оплату послуг із сертифікації про-
дукції, витрати на підвищення кваліфікації працівників 
логістично-постачальницької сфери, плату за оренду 
складських приміщень тощо. 

Очевидно, що виокремлення витрат на логістично-
постачальнику діяльність підприємств за економічним 
змістом має певну свою специфіку порівняно із анало-
гічним підходом з позиції бухгалтерського обліку, бю-
джетування тощо. Разом з тим, групування таких витрат 
за економічно однорідними елементами формує важли-
ву інформаційну базу для цілей управлінського обліку, 
зокрема дає змогу розглянути такі витрати в організації 
загалом, виявити їхню динаміку, ідентифікувати струк-
туру. Разом з тим, варто погодитись із зауваженням 
О. Є. Косорлукової [3, с. 44], що елементний підхід до 
діагностування витрат не сприяє визначенню собівар-
тості окремих видів продукції, не відображає витрат, 
пов’язаних із реалізацією товарів тощо. Очевидно, що 
ці тези мають безпосереднє відношення і до витрат на 
логістично-постачальницьку діяльність підприємств. 

Окремо доцільно звернути увагу на поширену в 
літературі класифікацію витрат за статтями 
калькуляції (тобто за цільовим призначенням), 

згідно з якою виокремлюють сировину та матеріали, 
покупні напівфабрикати, комплектувальні вироби, зво-
ротні відходи, паливо та енергію на технологічні цілі, 
основну та додаткову заробітну плату робітників, від-
рахування на соціальне страхування, витрати на підго-
товку та освоєння виробництва, витрати на утримання 
й експлуатацію обладнання, цехові витрати, загально-
заводські витрати, втрати від браку тощо. Такий підхід 
використовується для розрахунку собівартості окремих 
видів продукції та є важливим джерелом аналізування 
й оперативного управління витратами підприємства за-
галом (у т. ч. зниження величини собівартості окремих 
видів продукції). Разом з тим, очевидно, що зазначений 
підхід не може бути застосованим до типології витрат 
на логістично-постачальницьку діяльність компаній.
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Наступним можливим напрямком діагностування 
витрат на логістично-постачальнику діяльність 
підприємств є врахування параметра впливу 

на обсяг виробництва. Як відомо з теорії та практи-
ки, за цією ознакою виокремлюють умовно-постійні та 
умовно-змінні витрати. Прикладами перших з позиції 
логістично-постачальницької сфери можуть бути, зокре-
ма, вартість оренди складських приміщень, амортиза-
ційні відрахування, витрати на оплату праці працівників 
складського господарства тощо. Слушною можна вважа-
ти думку О. Є. Кузьміна, О. Г. Мельник та У. І. Когут [4, 
с. 18], що постійні витрати слід розглядати в межах пев-
ного релевантного діапазону, тобто часового інтервалу, у 
межах якого «зберігається взаємозв’язок між величиною 
витрат і фактором впливу». Умовно-змінні витрати на 
логістично-постачальницьку діяльність суб’єктів госпо-
дарської діяльності включають витрати на придбання 
сировини, матеріалів, комплектувальних, обсяги спожи-
вання палива транспортними засобами тощо. 

За рівнем охоплення планом витрати на логі-
стично-постачальницьку діяльність підприємств до-
цільно класифікувати на умовно-плановані та умов но-
неплановані. Як слушно зауважено в роботі [4, с. 25],  
такий підхід до групування витрат дає змогу іденти-
фікувати у їхній структурі неплановані втрати, які мо-
жуть бути спричинені, наприклад, зовнішніми чинни-
ками чи помилковими управлінськими рішеннями в 
логістично-постачальницькій сфері. Особливо актуаль-
ним виокремлення параметра рівня охоплення планом 
є для цілей ретроспективного аналізування витрат на 
логістично-постачальницьку діяльність.

Враховуючи ознаку типології «можливість нор-
мування», керівники і власники підприємств мають 
змогу, по-перше, встановлювати нормативи витрат 
окремих видів матеріально-технічних ресурсів у меж-
ах логістично-постачальницької системи (наприклад, 
витрати палива на 1 км шляху транспортних засобів, 
які здійснюють постачання), а, по-друге, діагностувати 
рівень дотримання таких нормативів (у т. ч. виявляти 
відхилення від норм і тим самим забезпечувати більш 
раціональне виконання ресурсів).

Важливою з теоретичної та практичної точок зору 
є типологія витрат на логістично-постачальницьку ді-
яльність підприємств за особливостями формування, 
у межах якої доцільно виокремлювати планові та поза-
планові витрати. Плановими витратами на логістично-
постачальницьку діяльність слід називати такі, які 
суб’єкт господарювання має намір здійснити (тобто 
планує реалізувати). Своєю чергою, позаплановими такі 
витрати будуть в умовах, коли підприємства вимушені 
здійснювати додаткові інвестиції в будь-які логістично-
постачальницькі операції, наприклад в умовах неперед-
бачених обставин у зовнішньому середовищі. 

За ознакою динаміки слід виокремлювати плано-
ві та фактичні витрати на логістично-постачальницьку 
діяльність підприємств. Зазначений підхід поширений, 
як відомо, в економічному аналізі. Він дає змогу аналі-
зувати динаміку вказаних витрат шляхом зіставлення 
плану та факту як в абсолютній сумі, так і у відносних 
величинах. Окрім того, для різних цілей таке аналізу-
вання може здійснюватися за кожним видом витрат на 

логістично-постачальницьку діяльність, у т. ч. з ураху-
ванням, за необхідності, кількох звітних періодів. 

Витрати на логістично-постачальницьку діяльність 
підприємств варто класифікувати і за порядком обчис-
лення, виокремлюючи середні та граничні витрати. Як 
відомо, зокрема, з теорії управління витратами, серед-
німи називають «середню величину витрат на одиницю 
продукції за певний період часу» [9, с. 10]. Своєю чер-
гою, граничні (або маржинальні) витрати на логістично-
постачальницьку діяльність підприємств – це ті, які 
«характеризують приріст витрат на одиницю приросту 
обсягу виробництва» [4, с. 27]. Зазначений підхід до ти-
пології витрат на логістично-постачальницьку діяльність 
підприємств дає змогу діагностувати поведінку таких ви-
трат з урахуванням можливої зміни обсягів виробництва 
продукції (виконання робіт, надання послуг). 

У літературі виокремлюється і така класифікацій-
на ознака витрат загалом, як термін генерування при-
бутку. Враховуючи її, а також особливості логістично-
постачальницької діяльності, витрати на таку діяльність 
доцільно типологізувати за спрямуванням на витрати, 
спрямовані на розвиток, і витрати, пов’язані з поточною 
операційною діяльністю.

Вивчення теорії та практики, а також результати 
власних досліджень дають змогу стверджувати 
про доцільність введення нової ознаки типоло-

гії витрат на логістично-постачальницьку діяльність,  
а саме – місце у логістично-постачальницькому циклі. 
За цією ознакою слід виокремлювати сировинні та за-
безпечувальні витрати. Перші з них включають витрати, 
пов’язані із сировиною, матеріалами, комплектуваль-
ними, паливом, енергією тощо, які через логістично-
постачальницькі процеси в подальшому спрямовані на 
забезпечення виробничо-господарської діяльності під-
приємств. Своєю чергою, завдяки забезпечувальним ви-
тратам на логістично-постачальницьку діяльність (на-
приклад, витрати на пошук інформації про потенційних 
постачальників, вартість транспортування, складування 
тощо) суб’єкти підприємницької діяльності мають змогу 
реалізувати кожен етап постачання таких матеріально-
технічних ресурсів у компанію.

Виокремлена в попередніх частинах роботи уза-
гальнена послідовність логістично-постачальницької ді-
яльності підприємств дає змогу класифікувати відповід-
ні витрати за етапами такої діяльності, виокремлюючи, 
відповідно, витрати процесів замовлення, процесів заку-
півлі, процесів транспортування та процесів зберігання. 
Наведений підхід сприяє більш ґрунтовному діагносту-
ванню витрат на логістично-постачальницьку діяльність 
у розрізі окремих площин. Зазначимо, що рівень деталі-
зації таких витрат у межах цієї класифікаційної ознаки 
та виокремлених підвидів може бути різним і залежати 
як від об’єктивних, так і від суб’єктивних чинників. На-
приклад, з урахуванням можливостей підприємства 
(об’єктивна складова) і рішення керівників (суб’єктивна 
складова) витрати на логістично-постачальницькі ви-
трати на транспортування можуть включати не лише 
витрати на навантаження, вхідне і внутрішнє транспор-
тування та перевантаження, а й такі: 
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 витрати на переобладнання транспортних за-
собів з метою можливості перевезення окре-
мих видів вантажів (наприклад, заморожених 
продуктів чи хімічних речовин);

 витрати на ремонти транспортних засобів;
 витрати на перевірку справності транспортних 

засобів;
 витрати за проїзд платними автомагістралями, 

тунелями, мостами;
 витрати простоїв транспортних засобів через 

форс-мажорні обставини тощо. 
Своєю чергою, витрати на зберігання вантажів у 

межах процесів логістично-постачальницької діяльно-
сті можуть включати:
 амортизацію складських приміщень;
 освітлення та опалення (охолодження) склад-

ських приміщень;
 прибирання складських приміщень;
 переобладнання складських приміщень з ме-

тою можливості зберігання окремих видів ван-
тажів (наприклад, заморожених продуктів чи 
хімічних речовин).

За місцем виникнення витрати на логістично-по-
ста чальницьку діяльність підприємств доцільно класи-
фікувати на внутрішні та зовнішні. Внутрішні витрати 
пов’язані з логістично-постачальницькими операціями 
всередині організації (наприклад, внутрішнє транспор-
тування, складування, перевантаження з одного тран-
спортного засобу на інший тощо). Витрати на логістично-
постачальницьку діяльність суб’єкта господарювання, 
що виникають поза його межами, слід вважати зовніш-
німи (зовнішнє транспортування, витрати на пошук 
постачальників тощо). Зазначений підхід до типології 
таких витрат буде особливо актуальним для компаній, 
які використовують розгалужену мережу складських 
приміщень, розміщених у різних частинах адміністра-
тивних одиниць чи, наприклад, виробничі потужності 
яких формуються та розміщуються відокремлено. 

ВИСНОВКИ
Загалом слід вказати на те, що управління витра-

тами на логістично-постачальницьку діяльність підпри-
ємств є динамічним процесом, що охоплює комплекс 
різновекторних управлінських дій у зазначеній сфері. 
Теорія та практика такого управління не уникла різних 
підходів до трактування сутності та змістового напо-
внення цих витрат. Зазначені витрати розглядаються 
з різних позицій (нерідко істотно відмінних), що зумо-
вило виокремлення різних ознак типології витрат на 
логістично-постачальницьку діяльність. 

Наведена типологія витрат на логістично-поста-
чальницьку діяльність підприємств відрізняється від 
інших тим, що ознаки типології виокремлено з позиції 
можливості чіткого виокремлення й обліку кожного виду 
таких витрат (шляхом використання бухгалтерського та 
управлінського обліку). Така типологія узагальнює мно-
жину витрат на логістично-постачальницьку діяльність.

Представлена узагальнена типологія видів витрат 
підприємств на логістично-постачальницьку діяльність 

зумовлена не лише необхідністю більш ретельнішого 
управління ними, а й можливістю ґрунтовного їхнього 
аналізування та діагностування з метою оптимізації.   
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