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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РУХОМОГО СКЛАДУ НА 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

У статті досліджено проблематику, яка пов’язана із недостатнім вивченням особливостей обліку рухомого складу, 

згадано провідних сучасних вчених, які у своїх працях висвітлювати проблеми щодо розвитку автотранспортних 

підприємств, визначено провідні напрями транспортної галузі та вантажоперевезень по Україні з 2000 по 2019 

роки, проведено аналіз структури транспортних вантажоперевезень за 2019 рік і охарактеризовано складові 

частини рухомого складу підприємств.  

Удосконалено методику введення обліку на господарствах економіки транспорту шляхом узагальнення обов’язкових 

та найбільш використовуваних документів згідно з сформованими автором частинами обліку рухомого складу та 

особливостей організації бухгалтерських процедур на автотранспортних підприємствах.  
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Постановка проблеми. Насьогодні жодна 

людина не може уявити сучасне життя без 

автомобільного транспорту. Вантажні та паса-

жирські  перевезення з кожним роком набува-

ють все більшої популярності. Адже автомо-

більний транспорт  – це швидкий та мобільний 

спосіб доставити об’єкт з пункту А в пункт Б. 

Тому автотранспортні підприємства стають 

прибутковим та перспективним напрямом біз-

несу в Україні. У результаті фінансовий і бух-

галтерський відділи підприємства націлені 

значною частиною на облік рухомого складу. 

Отже, детальне вивчення цієї проблеми дозво-

лить уникнути багатьох помилок під час управ-

ління діяльністю автотранспортних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми, що пов’язані з обліком на авто-

транспортних підприємствах та зокрема облі-

ком рухомого складу, висвітлювали відомі віт-

чизняні та зарубіжні вчені. Слід підкреслити 

значення фундаментальних досліджень, резу-

льтати яких висвітлено у працях А. В. Базилюк 

[1], О. І. Малишкін [2], О.В. Коба [3], К.С. 

Щербаков [4], О.О. Снісар [5], Дана Шнайдер 

[6] та інших. Але, враховуючи постійні зміни 

економічного середовища та їх вплив на 

функціонування підприємств, підходи до 

забезпечення управлінських рішень обліковою 

інформацією також потребують удосконалень.  

Метою статті  являється обґрунтування 

важливості дослідження автотранспортних 

підприємств та удосконалення документального 

ведення обліку рухомого складу з урахуван-

ням особливостей організації бухгалтерських 

процедур. 

Основні результати дослідження. Для 

підкреслення важливості дослідження даної 

проблеми саме на автопідприємстві, необхідно 

проаналізувати тенденції розвитку сфери 

автоперевезень в Україні. 

Найбільшу частку у загальному обсязі 

вантажоперевезень займають автотранспортні, на 

другому місці – залізничний транспорт (табл. 1).  

Найбільший обсяг перевезень припав на 

2008 рік – 1266598,1 т. паралельно у цей рік 

залізничним транспортом було здійснено 

перевезень на 498536,8 т., що на 768061,3 т 

менше. Аналогічно найменше автомобільних 

вантажних перевезень відбулося у 2000 році 

(938916,1 т.), а залізничних – 357381,6 т., що 

на 581534,5 т. менше. Структура транспортних 

вантажоперевезень наочно свідчить про 

найбільшу питому вагу саме здійснених 

перевезень автомобілями (рис. 1). 

Так, станом на 2019 рік частина автомобільних 

вантажоперевезень склала 78,24%. Такий 

показник підтверджує затребуваність таких 

підприємств у транспортній галузі. Згідно з цим 

виникає потреба систематизувати знання щодо 

обліку подібного роду підприємств. Головною 

частиною бухгалтерської діяльності транспортних 

господарств є облік рухомого складу.  

Рухомий склад – це транспортні одиниці 

підприємства. Для господарств, що 

займаються автомобільними перевезеннями 

вони мають певні складові компоненти (рис. 2).
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 Таблиця 1 

Обсяги вантажоперевезень за видами транспорту, тонн [6] 

Роки Залізничний Морський Річковий Автомобільний 

2000 357381,6 6316,3 8349,8 938916,1 

2001 370199,1 8231,6 6969,8 977268,8 

2002 392592,0 8785,7 7608,3 947263,8 

2003 445534,7 8851,4 9974,9 973283,0 

2004 462367,6 8793,6 11858,5 1027396,3 

2005 450277,3 8575,2 12868,6 1120715,3 

2006 478711,4 8664,9 14297,1 1167199,7 

2007 514192,9 9123,9 15120,6 1255225,3 

2008 498536,8 8228,2 11293,5 1266598,1 

2009 391523,4 4652,0 5145,5 1068857,9 

2010 432897,0 4067,8 6989,5 1168218,8 

2011 469308,1 4145,6 5720,9 1252390,3 

2012 457454,5 3457,5 4294,7 1259697,7 

2013 443601,5 3428,1 2840,5 1260767,5 

2014 386276,5 2805,3 3144,8 1131312,7 

2015 349994,8 3291,6 3155,5 1020604,0 

2016 343433,5 3032,5 3641,8 1085663,4 

2017 339550,5 2253,1 3640,2 1121673,6 

2018 322342,1 1892,0 3698,0 1205530,8 

2019 312938,9 2120,3 3990,2 1147049,6 

 

 
Рис. 1 Аналіз структури  транспортних вантажоперевезень за 2019 рік 

 

 
Рис. 2 Рухомий склад автомобільних підприємств 
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Підприємства автомобільного транспорту 

поділяються на: 

1.  Автотранспортні (здійснюють 

перевезення вантажів та пасажирів) 

2. Автообслуговуючі  

3. Авторемонтні 

Оскільки найчисельнішим елементом 

рухомого складу являється легкові та вантажні 

автомобілі, то облік їх має бути досліджений 

більш ретельно.  Для того, щоб мати повне 

уявлення про бухгалтерський облік рухомого 

складу, варто згрупувати основні етапи обліку 

(рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Структура обліку рухомого складу на автотранспортних підприємствах 

*розроблено автором 
 

Перший етап облік придбання, наявності та 

руху транспортних одиниць має свої певні 

особливості. Перед початком введення в 

експлуатацію транспортний засіб підлягає 

реєстрації в органах ДАІ та присвоєнню 

інвентаризаційного номеру. Передання в 

експлуатацію супроводжується документом 

Актом приймання – передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1). 

Надалі аналітичний облік здійснюється згідно 

з Інвентарною карткою обліку основних 

засобів (форма ОЗ-6). 

Жодна експлуатація транспортних засобів не 

може оминути технічне обслуговування, 

капітальні і поточні ремонти. Для їх здійснення 

потрібні запчастини та автомобільні шини. 

Приймання нових запасних частин здійснюється 

на підставі виписаних документів (напр. 

товарно-транспортна накладна) постачальником. 

Далі об’єкт має бути зареєстрований на 

підприємстві. Ведення обліку здійснюється 

згідно з Картки обліку оборотного агрегату, 

в якій відображають усі дані руху (надходження, 

встановлення на автомобіль, зняття з автомобіля, 

передання в ремонт, повернення з ремонту 

тощо). Для обліку ремонту транспортної 

одиниці потрібен певний набір документів. 

Якщо обслуговування відбулося за рахунок 

власних сил підприємства, то буде достатньо 

ремонтної відомості, накладних на придбання 

запчастин та бухгалтерської довідки. Якщо 

ремонт відбувався третьою стороною, 

обов’язкове оформлення Акту приймання-

передачі виконаних робіт.  

Для здійснення перевезень та коректного 

ведення обліку підприємству необхідно 

враховувати рух паливно-мастильних матеріалів.   

Важливим питанням в організації роботи 

всіх підприємств, що експлуатують автомобілі, 

є правильне списання палива і мастильних 

матеріалів. Списання здійснюється за нормами 

на підставі даних про пробіг автомобіля. 

Основним документом обліку цих об’єктів є 

подорожній лист.  

Облік обсягів перевезень вантажним 

автотранспортом у тонах і тонно-кілометрах 

ведуть у подорожніх листах на підставі 

товарно-транспортних накладних незалежно 

від форми оплати транспортних послуг і видів 

перевезень. Заборонено включати до 

подорожніх листів обсяги вантажних 

перевезень, не підтверджені товарно-

транспортними накладними. 

Для більш зручного використання перелік 

обов’язкових документів обліку представлено 

у таблиці 2. 

Облік придбання, наявності та руху транспортних одиниць  

Облік наявності та руху запасних частин та автомобільних шин  

Облік паливно-мастильних матеріалів   

Облік витрат на експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування автомобілів  

Облік автотранспортних послуг   
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Таблиця 2 

Документальне оформлення обліку рухомого складу 

Частина обліку рухомого складу Документальне оформлення 

Облік придбання, наявності та руху 

транспортних одиниць  

 

Акт приймання — передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів 

 (форма ОЗ-1) 

Інвентарна картка обліку основних засобів 

(форма ОЗ6) 

Облік наявності та руху запасних частин та 

автомобільних шин  

Товарно-транспортна накладна 

Картки обліку оборотного агрегату 

Облік витрат на експлуатацію, ремонт та 

технічне обслуговування автомобілів  

 

Ремонтна відомість 

Накладні на придбання запчастин  

Бухгалтерські довідки 

Акт приймання-передачі виконаних робіт 

Облік паливно-мастильних матеріалів   Подорожній лист 

Облік автотранспортних послуг   

 

Подорожній лист 

Товарно-транспортні накладні 

*розроблено автором 

 
 

Для обліку паливно-мастильних матеріалів 

використовують подорожній лист, але при 

великих об’ємах перевезень цього документа 

стає недостатньо. При збільшенні кількості 

подорожніх листів доцільно використовувати 

окремий документ, щоб спросити процес 

обліку та знизити можливість похибок. Кожне 

підприємство запроваджує його самостійно. 

Для прикладу представлено відомість обліку 

палива, що розроблена автором (табл.3)
 

Таблиця 3 

Відомість обліку палива 

 

Дата 

 

Водій 

Пункт 

розвантаження 

Номер 

транспортного 

засобу 

Відстань 

(км) 

Кількість 

витраченого 

палива 

Норма 

витрат 

палива 

15.11.20 ПІБ м. Львів ВІ 1111 АО 880 км 500 л 23,87 

16.11.20 ПІБ м. Київ  ВІ 2222 ХК 300 км 200 л 22,76 
 

Внесені пропозиції щодо удосконалення 

документального оформлення господарських 

операцій з обліку рухомого складу  

сприятимуть формуванню необхідної 

оперативної обліково-аналітичної інформації 

для потреб управління, обліку та контролю. 

Висновки та пропозиції. Автотранспортна 

галузь достатньо швидко набирає обертів у 

розвитку логістичних маршрутів та обсягів 

перевезень. Найбільшу частку від загальної 

кількості перевезень здійснюються 

автомобільним транспортом. Тому 

пріоритетними мають бути дослідження саме 

у цьому напрямі.  

1. Так, станом на 2019 рік частка 

автоперевезень вантажів склала 78,24%, що на 

56,89% та 77,97% більше ніж залізничний та 

річковий відповідно. 

2. Удосконалення методики документального 

оформлення обліку рухомого складу на 

автотранспортних підприємствах дозволить 

уникнути хибних дій з боку бухгалтерського 

відділу та дозволить підвищити ефективність 

роботи.  

3.  Для обліку паливно-мастильних 

матеріалів рекомендується використовувати 

додаткові внутрішні документи. Як правило, 

підприємства розробляють відомості 

враховуючи особливості сфери діяльності. 
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Кузьменко Наталья Владимировна  

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье исследованы проблематика, которая связана с недостаточным изучением особенностей учета 

подвижного состава, упомянуто ведущих современных ученых, которые в своих трудах освещают проблемы по 

развитию автотранспортных предприятий, определены ведущие направления транспортной отрасльи и 

грузоперевозок по Украине с 2000 по 2019 годы, проведен анализ структуры транспортных грузоперевозок по 2019 

год и охарактеризованы составные части подвижного состава предприятий.  

Усовершенствована методика ведения учета в хозяйствах экономики транспорта путем обобщения обязательных 

и наиболее используемых документов, согласно предложенных автором частями учета подвижного состава и 

особенностей организации бухгалтерских процедур на автотранспортных предприятиях. 

Ключевые слова: подвижной состав, учет, транспорт, автотранспортные предприятия, документооборот, 

грузоперевозки 
 

Kuzmenko Natalia Volodimirovna  

PECULIARITIES OF ROLLING STOCK ACCOUNTING AT MOTOR VEHICLE ENTERPRISES 

The article examines the issues associated with insufficient study of the peculiarities of rolling stock accounting, mentions the 

leading modern scientists who in their work cover the problems of development of road transport enterprises, identifies the 

leading areas of transport and freight in Ukraine from 2000 to 2019, structure of transport freight for 2019 in the form of a 

pie chart, characterized the components of the rolling stock of road transport enterprises. The method of introduction of 

accounting at the farms of the transport industry has been improved by generalizing the obligatory and most used documents 

in accordance with the parts of the accounting of rolling stock formed by the author and the peculiarities of the organization 

of accounting procedures at motor transport enterprises. 
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