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Досліджуване підприємство  ПАФ «Колос»,  яке є базовим господарством 

групи компаній «Лебединський насіннєвий завод» (LNZ Group), що в селі 
Лебедин Шполянського району на Черкащині, спеціалізується на  виробництві 
зернових, технічних культур та тваринницької продукції. За результатами 
досліджень, можемо говорити, що поряд з класичними методами навчання 
персоналу ( тренінги, модульне навчання) підприємство застосовує  і нові 
підходи, зокрема: кейс-навчання – розгляд практичних ситуацій з досвіду 
діяльності різних підприємств, що передбачає аналіз і групове обговорення 
гіпотетичних або реальних ситуацій; баскет-метод – метод імітації ситуацій 
“керівної діяльності”, за якого співробітник долучається до ролі керівника; 
мозковий штурм – метод, що дає змогу генерувати велику кількість ідей для 
вирішення проблемної ситуації за обмежений проміжок часу з подальшим 
аналізом і вибором найбільш доцільного варіанту управлінського рішення.  

Рекомендаційного характеру набуває і  новий метод  як  Buddying.  Цей 
метод полягає у закріпленні за працівником партнера (buddy), завданням 
якого є надання постійного зворотного зв’язку про дії і рішення закріпленого 
за ним співробітника з метою виявлення “вузьких місць” в його роботі. 
Учасники є рівноправними, що відрізняє метод від наставництва. 

Таким чином, в процесі розвитку підприємства, важливу роль відіграють 
методи навчання, сучасні підходи до вирішення різних ситуацій підприємства, 
що допомагають розкрити потенціал працівників.  
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ВИТРАТИ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ  

 
Вайсєро Ярослава Ігорівна, Артюх Оксана Валентинівна 

 

Одеський національний економічний університет 
Україна 

 
Діяльність автотранспортних підприємств – одна із складових системи 

транспортних перевезень України. Ефективна організація обліку витрат і 
калькулювання собівартості автомобільних перевезень повинна бути 
спрямована на забезпечення дієвого контролю за використанням ресурсів на 
будь-якій стадії технологічного транспортного процесу і отримання облікових 
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даних, необхідних для досягнення управлінських цілей. У рішенні цієї 
проблеми провідна роль належить системі комплексних організаційно 
управлінських заходів, що включають також вдосконалення стану обліку 
витрат і калькулювання, засноване на застосуванні різних методик у сфері 
збору, документального забезпечення, обробки та узагальнення інформації 
про витрати виробництва і собівартості транспортної продукції. Відсутність 
комплексної системи обліку витрат на всіх рівнях ускладнює отримання 
необхідної інформації і прийняття оптимальних управлінських рішень щодо 
зниження собівартості транспортних послуг та підвищенню ефективності 
роботи автотранспортних підприємств. 

Актуальність теми полягає в неоднозначності підходів до дослідження 
теоретико-методичних питань в сфері витрат, недоліки в методичному 
забезпеченні, практична потреба в створенні методик обліку витрат і 
калькулювання транспортної продукції. 

Метою роботи є розробка теоретичних і практичних положень щодо обліку 
витрат на виробництво і реалізацію автотранспортних послуг за місцями їх 
виникнення. 

У різні періоди часу істотний внесок в розробку теорії і практики 
бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції внесли 
такі вчені, як: В. Палій, Н. Чумаченко, Ф. Бутинець, М. Вахрушина, В. Сопко, 
В. Івашкевіч, Я. Соколов, К. Друрі, К. Шім та інші. Багато ідей, запропоновані 
цими авторами, є актуальними і в даний час. Разом з тим, ряд питань в 
обліковій сфері автотранспортних підприємств і досі залишається відкритим 
та потребує поглиблених досліджень. 

На підприємства автомобільного транспорту, як і на всю підприємницьку 
діяльність в Україні, розповсюджуються загальні вимоги Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який визначає правові 
засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні [1]. Втім для правильної організації 
обліку витрат і калькулювання собівартості автомобільних перевезень варто 
розглянути транспортний процес як систему взаємопов'язаних конкретних 
технологічних операцій (бізнес-процесів) і підрозділів, що виконують їх. 
Наприклад, процес доставки вантажу складається з наступних основних 
технологічних операцій − навантаження, транспортування до місця 
призначення, розвантаження, а також ряду допоміжних операцій − 
оформлення транспортної документації, контроль за технічним станом 
автомобіля, технічне обслуговування, ремонт, зберігання автомобіля та інше.  

Можна виділити основні види виробничої діяльності автотранспортного 
підприємства, як-то: основне, допоміжне і обслуговуюче виробництво; 
організація і управління виробництвом. До основного виробництва 
відноситься виконання різних видів вантажних і пасажирських перевезень, 
вантажно-розвантажувальні роботи, транспортно-експедиційні операції. 
Допоміжне виробництво складається з виробничих процесів, які 
забезпечують технічну готовність рухомого складу працювати на лінії шляхом 
проведення технічного обслуговування, діагностики та ремонту 
автотранспортних засобів. Обслуговуюче виробництво об'єднує виробничі 
процеси, які створюють умови для нормальної роботи підприємства і включає 
службу головного механіка і підсобно допоміжних робіт. Ці служби 
забезпечують основне і допоміжне виробництво енергоресурсами, 
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займаються обслуговуванням і ремонтом обладнання і виробничих будівель, 
здійснюють зберігання автомобілів і контролюють їх технічний стан, 
організовують прибирання приміщень і території [2].  

Організація і управління виробництвом включає функції, пов'язані з 
організацією автотранспортного виробництва і управлінням виробничими 
структурними підрозділами і підприємством в цілому. Цей вид діяльності 
об'єднує ряд служб підприємства − комерційну, технічну, господарську, 
економічну, юридичну. 

Виходячи з організаційної структури автотранспортного підприємства і 
видів виробничої діяльності встановлюються місця виникнення витрат:  

1. Автотранспортний засіб (автомобіль, автобус, причіп, напівпричіп), 
бригада автомобілів, автоколона − для основного виробництва.   

2. Зони щоденного, першого і другого технічного обслуговування, 
діагностики, виробничі ділянки (агрегатна, слюсарно-механічна, 
електротехнічна, акумуляторна, паливної апаратури, шиномонтажна та інші 
делянки) − для допоміжного виробництва.  

3. Ділянки і служби відділу головного механіка (електро-, газо-, 
водопостачання, вентиляція, зв'язок, ремонт обладнання та інструментів, 
тощо) − для обслуговуючого виробництва. 

4. Служби підприємства (комерційна, технічна, економічна, господарська) 
− для організації і управління виробництвом [2]. 

Враховуючи вищевикладене, впевнені, що для ефективної організації 
системи обліку витрат на будь-якому транспортному підприємстві необхідно 
розробити документ «Положення з обліку витрат за місцями виникнення», в 
якому встановити місця виникнення витрат, номенклатуру статей витрат, їх 
склад за елементами, вид і характер по відношенню до виробленої продукції 
або виконуваних послуг − прямі або непрямі, змінні та постійні. Для дієвої 
організації обліку доцільно встановити за кожним місцем виникнення витрат 
первинні документи, на підставі яких формуються витрати цих підрозділів, 
визначити порядок їх оформлення і посадових осіб, відповідальних за ці 
операції, форми зведених бухгалтерських регістрів. Положення повинно 
включати довідник «Шифри витрат», які мають бути враховані при 
оформленні кожного первинного документа, що забезпечить правильне 
віднесення витрат за місцями їх виникнення, об'єктами калькуляції та 
статтями аналітичного обліку [3].  

Отже, бухгалтерський облік витрат автотранспортного підприємства за 
структурними підрозділами дозволить керівництву підприємства 
контролювати величину витрат по кожним місцем виникнення витрат і 
оперативно приймати управлінські рішення по ефективному управлінню 
рівнем собівартості автотранспортної продукції. 
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