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АНОТАЦІЯ 

 

Бурдик О. Ю. Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи 

управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. – Львівський торговельно-

економічний університет, Львів, 2021. 

 

У дисертації розкрито теоретичні, методичні та практичні засади обліково-

аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових 

результатів діяльності підприємства, а також сформульовано висновки та 

рекомендації, спрямовані на його застосування у діяльності підприємств в 

сучасних умовах. 

На основі узагальнення існуючого наукового доробку щодо розкриття суті 

дефініції “фінансовий результат” та його залежності від процесу формування 

доходів і витрат представлено авторське трактування даного поняття з позицій 

системного підходу. Фінансовий результат запропоновано розглядати як 

комплексну, кількісно-якісну характеристику та бухгалтерську оцінку діяльності 

підприємства з позицій формування доходів і витрат, підсумок яких визначає 

можливості зростання вартості, масштабів діяльності у поточному та 

стратегічному періодах й забезпечує ефективність управлінського процесу. 

Отримала подальший розвиток систематизація фінансових результатів 

діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність виокремлення нових 

критеріальних ознак, таких як: ступінь співвідношення між доходами та 

витратами, “результативність-ризиковість”, диференціація управлінського 

процесу залежно від наявності кризових явищ та стабільності фінансових 

результатів. 

Доведено, що обліково-аналітичне забезпечення доцільно розглядати як 

сукупність елементів, процедур та інструментарію, які інтегровані в загальну 
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систему управління підприємством та спрямовані на максимізацію фінансових 

результатів й досягнення економічної вигоди. Представлено обліково-

аналітичне забезпечення як сукупність двох функціональних підсистем – 

облікової та аналітичної у їх взаємозв’язку та взаємозалежності. Зазначено, що 

обліково-аналітичне забезпечення є центральною ланкою в системі управління 

підприємством та ґрунтується на формуванні й обробці інформації, пов’язаної з 

фінансово-господарською діяльністю, та аналітичній інтерпретації даних для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Запропоновано концепцію обліково-аналітичного забезпечення системи 

управління формуванням фінансових результатів, основною ідеєю якої є їх 

максимізація на основі цілісної інформаційної системи зі створення якісної і 

релевантної інформації щодо процесу формування доходів, витрат й розподілу 

прибутку з позицій забезпечення економічного зростання та вартості 

підприємства. 

Розкрито вплив організаційних та галузевих особливостей діяльності 

підприємств на формування фінансових результатів. Із врахуванням специфіки 

надання послуг із перевезення пасажирів виокремлено характерні особливості 

обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням 

фінансових результатів, які зумовлені характером договірних відносин у сфері 

пасажирських перевезень, взаємовідносинами з органами місцевої влади щодо 

компенсацій витрат за перевезення пільгових категорій населення, способів 

контролю пасажиропотоків, складом і структурою доходів та витрат, діяльністю 

на ринку пасажирських перевезень автотранспортних підприємств різних форм 

власності й організаційно-правових форм господарювання, механізму контролю 

та регулювання їх діяльності. Відзначено, що виділення галузевих особливостей 

та організаційних форм господарювання є основою для розробки концепції 

обліково-аналітичного забезпечення системи управління фінансовими 

результатами діяльності підприємства. 

Удосконалено організаційно-методичні основи бухгалтерського обліку 

витрат і калькулювання собівартості пасажирських перевезень шляхом надання 
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рекомендацій з визначення положень облікової політики автотранспортних 

підприємств щодо деталізації складу витрат, уточнення об’єктів обліку витрат та 

калькулювання собівартості пасажирських перевезень, запровадження методики 

обліку й розподілу загальновиробничих витрат, створення системи аналітичного 

обліку витрат, яка дозволяє групувати витрати за елементами та в розрізі статей 

калькуляції у єдиній системі рахунків та обґрунтовувати порядок розрахунку 

тарифу на перевезення пасажирів. Це дозволить запровадити ефективний 

механізм створення якісного облікового забезпечення через закріплення його у 

наказі про облікову політику. 

Встановлено методичні засади відображення у бухгалтерському обліку 

даних про доходи й фінансові результати діяльності автотранспортних 

підприємств із використанням аналітичних рахунків обліку доходів у розрізі 

видів перевезень пасажирів і фінансових результатів за видами діяльності та 

уточненням назв рахунків обліку фінансових результатів щодо видів діяльності 

і послуг, які надають автотранспортні підприємства. Це сприятиме посиленню 

ролі облікового інформаційного забезпечення в обґрунтуванні рішень щодо 

управління фінансовими результатами. 

Обґрунтовано, що бюджетування, яке дає змогу розробити оптимальну 

стратегію розвитку автотранспортного підприємства, потрібно розглядати як 

інформаційну підсистему та один із дієвих інструментів управлінського обліку і 

контролю. Запропоновано організаційну схему процесу оперативного 

планування і бюджетування, в якій в якості основних елементів виділено 

оперативні плани центрів відповідальності, бюджети центрів відповідальності, 

зведені та фінансові бюджети підприємств. Як основу системи оперативного 

планування і бюджетування визначено концепцію обліку відповідальності, яка 

характеризує межі повноважень менеджерів щодо певних сфер діяльності чи 

ділянок роботи, де вони можуть здійснювати належний контроль. Виділено, 

виходячи з організаційної побудови автотранспортних підприємств з 

перевезення пасажирів, окремі центри відповідальності: центр технологічних 

витрат, центр дискретних витрат та центр доходів. 
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Досліджено трактування категорії “бюджетування”, на основі чого дано 

визначення його як управлінської технології, що дає змогу отримати 

інформаційне забезпечення для оцінювання діяльності центрів відповідальності 

автотранспортного підприємства та з використанням системного підходу до 

процесів управління фінансовими результатами гарантувати достатній якісний 

рівень прийнятих управлінських рішень. 

Систематизовано функції і принципи бюджетування і з врахуванням місії, 

яку бюджетування виконує у механізмі управління й досягнення корпоративних 

цілей в процесі задоволення інформаційних потреб менеджменту 

автотранспортних підприємств, виокремлено додатково сигнальну функцію 

бюджетування і запропоновано принцип управлінських повноважень, котрий 

означає можливість приймати управлінські рішення керівниками центрів 

відповідальності в межах наданих їм повноважень, та принцип релевантності 

інформації, котрий сприятиме якості управлінських рішень керівників центрів 

відповідальності. 

Розмежовано процес управління фінансовими результатами діяльності 

автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення, на три 

послідовні етапи: розрахунок бюджетних показників; контроль виконання 

бюджетних показників; оцінка ступеня виконання бюджетних показників. 

Запропоновано для автотранспортних підприємств використовувати 

комплексний метод бюджетування, який передбачає встановлення вищим 

керівництвом стратегічних параметрів і пріоритетів діяльності, з врахуванням 

яких центри відповідальності розробляють свої бюджети. З метою покращення 

процесу бюджетування розроблені Методичні рекомендації з бюджетування 

витрат автотранспортного підприємства. З врахуванням специфіки діяльності 

автотранспортних підприємств запропоновано бюджети витрат і доходів. 

Рекомендовано загальне управління оперативним плануванням і 

бюджетуванням зосередити у бюджетному комітеті, до якого запропоновано 

ввести ключових керівників вищої управлінської ланки. 

Аргументовано, що інформаційно-аналітичне забезпечення є складовою 
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обліково-аналітичного процесу та інтегрованим інформаційним потоком, яке 

виконує своє призначення завдяки визначеній системі функцій, що спрямовані 

на формування узагальнених аналітичних даних, потрібних для обґрунтування й 

прийняття управлінських рішень, сприяння здійсненню стратегій розвитку і 

досягненню цілей автотранспортних підприємств з врахуванням впливу 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Доведено необхідність розглядати інформаційно-аналітичне забезпечення 

як комплексне узагальнення інформаційних даних та як відокремлені складові – 

інформаційне й аналітичне забезпечення. Визначено завдання та об’єкти 

аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами 

автотранспортних підприємств. 

Удосконалено організаційно-методичну модель формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами 

діяльності автотранспортних підприємств, котра включає п’ять 

взаємопов’язаних етапів аналітичних процедур. Передбачено поступову 

імплементацію в практичну діяльність окремих етапів (зокрема, етап 

прогнозування і моделювання фінансових результатів) та вдосконалення аналізу 

фінансових результатів. Виокремлено окремі напрями проведення аналізу для 

отримання аналітичної інформації щодо фінансових результатів: вертикальний, 

горизонтальний, за видами діяльності, факторний, аналіз показників 

рентабельності, CVP-аналіз, структурно-динамічний аналіз, коефіцієнтний 

аналіз. 

Рекомендовано доповнити адитивну факторну модель, крім наявних у ній 

елементів, чинниками першого і другого порядку, які характеризують доходи й 

витрати від фінансової та інвестиційної діяльності. Запропоновано 

використовувати PEST-аналіз як інструмент аналізу зовнішнього 

макросередовища, а SWOT-аналіз, із введенням додаткових структурних 

елементів, – як важливий засіб виявлення сильних і слабких сторін, а також 

можливостей, ризиків і загроз діяльності автотранспортних підприємств. Аналіз 

фінансових результатів діяльності автотранспортного підприємства 
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рекомендовано здійснювати за трьома основними напрямами: аналіз доходів, 

аналіз прибутку і рентабельності, аналіз фінансового стану. 

Обґрунтовано базові підходи до управління формуванням вартістю 

автотранспортних підприємств, які здійснюють міські пасажирські перевезення, 

та застосування методичного інструментарію економіко-математичного 

моделювання в процесі прогнозування фінансових результатів і оцінювання 

вартості підприємства. 

Систематизовано різні визначення внутрішньої звітності і дано власне її 

трактування. Виокремлено основні функції внутрішньої звітності з формування 

фінансових результатів автотранспортного підприємства та принципи її 

побудови. 

Запропоновано концептуальні основи та організаційно-методичні засади 

побудови внутрішньої звітності з формування фінансових результатів 

автотранспортного підприємства у вигляді моделі, котра включає сукупність 

взаємопов’язаних елементів: мету і завдання складання звітності, функції, 

принципи побудови, вимоги до подання інформації, визначення джерел 

інформації й методичного інструментарію, розроблення регламентів, 

організацію і реалізацію процесу складання звітності, оцінювання та аналіз її 

показників. 

Визначено етапи формування внутрішньої звітності автотранспортних 

підприємств, які забезпечують чітку організацію процесу її складання і подання. 

Запропоновано внутрішні звіти про фінансові результати з доповненим і 

конкретизованим переліком статей доходів і витрат. 

Обґрунтовано потребу вдосконалення управління діяльністю 

автотранспортних підприємств, задіяних у сфері пасажирських перевезень, з 

використанням різностороннього інформаційного забезпечення з включенням до 

нього не лише фінансових, а й нефінансових показників, які відображаються в 

інтегрованій звітності. Запропоновано трактування інтегрованої звітності, 

окремі звіти і пропозиції з удосконалення існуючих форм звітності, що суттєво 

покращить аналітичні характеристики інформації, яка використовується для 
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прийняття рішень усіма зацікавленими користувачами. 

Ключові слова: фінансові результати, калькулювання, бюджетування, 

облік, аналіз, контроль, обліково-аналітичне забезпечення, звітність, 

автотранспортні підприємства. 

 

ABSTRACT 

Burdyk O. Yu. The Concept of Accounting and Analytical Support of the 

Management System of the Formation of Enterprise Financial Results. – Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Doctor of Philosophy (Ph.D) in specialty 

071 – Accounting and Taxation. – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 

2021. 

 

The dissertation reveals the theoretical, methodological, and practical principles 

of accounting and analytical support of the management system of the formation of 

enterprise financial results, as well as formulates the conclusions and recommendations 

aimed at its application in the enterprise activity in modern conditions. 

Based on the generalization of existing scientific works on the disclosure of the 

essence of the definition of “financial result” and its dependence on the process of 

income and expenditure formation, the author’s interpretation of this concept from the 

standpoint of a systematic approach is presented. It is proposed to consider the financial 

result as a comprehensive, quantitative and qualitative characteristic and accounting 

evaluation of the enterprise from the standpoint of income and expenditure formation, 

the result of which determines the possibility of increasing value, the activity scale in 

the current and strategic periods and ensures the management process efficiency. 

The systematization of financial results of the enterprise activity was further 

developed. The expediency of distinguishing new criteria, such as the degree of benefit 

ratio, “effectiveness-risk”, the differentiation of management process depending on the 

presence of crisis phenomena, and the stability of financial results is substantiated. 

It is proved that accounting and analytical support should be considered as a set 
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of elements, procedures, and tools that are integrated into the overall management 

system of the enterprise and are aimed at maximizing financial results and achieving 

economic benefits. The accounting and analytical support is presented as a set of two 

functional subsystems – accounting and analytical in their relationship and 

interdependence. It is noted that accounting and analytical support is a central link in 

the enterprise management system and is based on the formation and processing of the 

information related to the financial and economic activity, and the analytical 

interpretation of data to make well-grounded management decisions. 

The work proposes the concept of accounting and analytical support of the 

management system of the financial result formation, the main idea of which is to 

maximize these results based on a holistic information system to create quality and 

relevant information on the process of income and expenditure generation, and profit 

distribution from the standpoint of economic growth and value. 

The influence of organizational and branch features of the enterprise activity on 

the formation of financial results is revealed. Taking into account the specifics of the 

provision of passenger transportation services, the special features of the accounting 

and analytical support of the management system of the financial result formation are 

distinguished, which are caused by the nature of contractual relations in the field of 

passenger transportation, the relations with local authorities on the compensation for 

the transportation costs of subsidized households, the methods of passenger flow 

control, the structure and composition of income and expenditure, the activity of motor 

transport enterprises of various ownership and organizational and legal forms of 

management in the market of passenger transportation, the mechanism of control and 

regulation of their activity. It is noted that emphasizing industry characteristics and 

organizational forms of management is the basis for the development of the concept of 

accounting and analytical support of the management system of the enterprise financial 

results. 

The organizational and methodological principles of cost accounting and costing 

of passenger transportation are improved by providing the recommendations for 

determining the provisions of the accounting policy of motor transport enterprises on 
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detailing the composition of costs, clarifying the objects of cost accounting and costing 

of passenger traffic, the introduction of cost accounting and distribution of overhead 

costs, creating a system of analytical cost accounting, which allows grouping costs by 

elements and in terms of costing items in a single system of accounts and justifying the 

procedure for calculating the tariff for passenger transportation. This will allow the 

introduction of an effective mechanism for creating high-quality accounting support 

by fixing it in the Order on the accounting policy. 

The methodical bases of the reflection of data on income and financial results of 

the motor transport enterprise activity in accounting with the use of analytical accounts 

of income accounting in terms of the kinds of passenger transportation and financial 

results by types of activity and the clarification of account names of financial result 

accounting on the kinds of activity and services provided by motor transport enterprises 

are defined. This will strengthen the role of accounting information in justifying 

decisions on financial result management. 

It is substantiated that budgeting, which allows developing an optimal strategy 

for the development of the motor transport enterprise, should be considered as an 

information subsystem and one of the effective tools of management accounting and 

control. The organizational scheme of the process of operational planning and 

budgeting is proposed, in which the operational plans of responsibility centers, the 

budgets of responsibility centers, consolidated and financial budgets of enterprises are 

defined as the main elements. The concept of responsibility accounting, which 

characterizes the limits of managers’ authority in certain fields or work areas where 

they can exercise proper control, is determined as a basis of the system of operational 

planning and budgeting. Based on the organizational structure of motor transport 

enterprises for passenger transportation, the separate centers of responsibility are 

identified: the center of technological costs, the center of discrete costs, and the center 

of income. 

The interpretation of the category “budgeting” is studied, based on which it is 

defined as a management technology, which allows obtaining information support for 

evaluating the activity of the centers of responsibility of the motor transport enterprise 
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and using a systematic approach to the processes of financial result management it 

allows ensuring a sufficient level of management decisions. 

The functions and principles of budgeting are systematized and taking into 

account the mission which budgeting performs in the mechanism of management and 

achievement of corporate goals in the process of meeting the information needs of the 

management of motor transport enterprises, the signaling function of budgeting is 

additionally highlighted and the principle of managerial powers is proposed, which 

means the ability to make managerial decisions by the heads of responsibility centers 

within their powers, as well as the principle of the relevance of information, which will 

contribute to the quality of management decisions. 

The process of managing the financial results of motor transport enterprises 

engaged in passenger transportation is divided into three successive stages: calculation 

of budget indicators; control over the implementation of budget indicators; assessment 

of the degree of implementation of budget indicators. It is proposed for motor transport 

enterprises to use a comprehensive method of budgeting, which involves the 

establishment of strategic parameters and priorities by senior management, with the 

help of which the centers of responsibility develop their budgets. To improve the 

budgeting process, the Methodological Recommendations for cost budgeting of the 

motor transport enterprise are developed. 

Taking into account the specifics of the motor transport enterprise activity, the 

budgets of expenditure and income are proposed. It is recommended that the overall 

management of operational planning and budgeting be concentrated in the budget 

committee, to which it is proposed to introduce key senior management. 

It is argued that the information and analytical support is a component of the 

accounting and analytical process and the integrated information flow, which fulfills 

its purpose due to a certain system of functions aimed at forming generalized analytical 

data needed to justify and make management decisions, promote development 

strategies and achieve the goals of motor transport enterprises taking into account the 

influence of external and internal factors. 

The necessity to consider the information and analytical support as a complex 
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generalization of information data and as separate components – information and 

analytical support is proved. The tasks and objects of the analytical support of the 

financial result management of motor transport enterprises are defined. 

The organizational and methodological model of the formation of information 

and analytical support of the financial result management of motor transport enterprises 

is improved, which includes five interrelated stages of analytical procedures. The 

gradual implementation of separate stages in practice (in particular, the stage of 

financial result forecasting and modeling) and the improvement of the analysis of 

financial results are provided. The separate directions of analysis are defined to obtain 

analytical information on financial results: vertical, horizontal, by types of activity, 

factor, the analysis of profitability indicators, CVP-analysis, structural and dynamic 

analysis, coefficient analysis. 

It is recommended to supplement the additive factor model, in addition to the 

elements present in it, with the factors of the first and second-order, which characterize 

the income and expenditure from financial and investment activity. It is proposed to 

use the PEST-analysis as a tool for analyzing the external macro-environment, and the 

SWOT-analysis, with the introduction of additional structural elements – as an 

important means of identifying strengths and weaknesses, as well as opportunities, 

risks, and threats to motor transport enterprises. The analysis of financial results of the 

motor transport enterprise activity is recommended to be carried out in three main 

directions: the analysis of income, the analysis of profit and profitability, the analysis 

of a financial state. 

The basic approaches to the management of the value formation of motor 

transport enterprises engaged in urban passenger transportation and the use of 

methodological tools of economic and mathematical modeling in the process of 

forecasting financial results and estimating the value of the enterprise are substantiated. 

The various definitions of internal reporting are systematized and their 

interpretation is given. The main functions of internal reporting on the formation of 

financial results of the motor transport enterprise and the principles of its construction 

are highlighted. 
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The conceptual bases, organizational and methodical principles of the 

construction of the internal reporting on the formation of financial results of the motor 

transport enterprise in the form of a model which includes a set of interconnected 

elements are offered: the purpose and tasks of drawing up reporting, functions, 

principles of formation, requirements to information submission, the definition of 

information sources and methodical tools, development of regulations, organization 

and implementation of the reporting process, evaluation and analysis of its indicators. 

The stages of formation of the internal reporting of motor transport enterprises 

which provide the clear organization of the process of its drawing up and representation 

are defined. The internal reports on financial results with the supplemented and 

specified list of articles of income and expenditure are offered. 

The need to improve the management of motor transport enterprises involved in 

passenger transportation, using a variety of information support with the inclusion of 

not only financial but also non-financial indicators, which are reflected in the integrated 

reporting, is substantiated. The interpretation of integrated reporting, separate reports, 

and offers on the improvement of the existing reporting forms which will essentially 

improve the analytical characteristics of the information used for decision-making by 

all interested users are offered. 

Keywords: financial results, calculation, budgeting, accounting, analysis, 

control, accounting and analytical support, reporting, motor transport enterprises. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах господарювання відбуваються 

динамічні зміни у діяльності підприємств різних галузей економіки України, 

пов’язані з їх організаційними особливостями та активним впровадженням новітніх 

інформаційних технологій. Важливою галуззю економіки є транспортна, яка 

інтегрує шляхом перевезень матеріальне і нематеріальне виробництво, особисті 

потреби громадян й має свою специфіку формування та відображення в обліку 

фінансових результатів. На сьогоднішній день діяльність автотранспортних 

підприємств із надання послуг з перевезення пасажирів супроводжується низкою 

проблем, повʼязаних із зниженням обсягів пасажирообороту, зростанням кількості 

категорій пасажирів з пільговими умовами проїзду, відсутністю дієвих механізмів 

компенсації витрат із бюджетів різних рівнів, моральним та фізичним зношенням 

основних засобів, неефективною тарифною політикою, скороченням доходів при 

суттєвому зростанні витрат, що негативно впливає на їх фінансові результати та 

якість наданих послуг. Дієвим інструментом підвищення ефективності діяльності 

автотранспортних підприємств є обліково-аналітичне забезпечення як основа 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень у системі формування їх 

фінансових результатів. З огляду на це невід’ємною умовою максимізації прибутків 

та зростання вартості підприємств є розробка концептуальних засад обліково-

аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових 

результатів, впровадження дієвої методики та організації обліку, аналізу і 

контролю. 

Теоретико-методичні та прикладні положення обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності 

підприємств, у тому числі й автотранспортних, досліджували такі вітчизняні та 

зарубіжні учені, як: І. В. Абрамова, О. А. Антонечко, П. Й. Атамас, А. В. Базилюк, 

І. О. Башинська, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, А. І. Верховський, Р. М. Воронко, 

С. Ф. Голов, Н. Ю. Грицак, К. В. Гнедіна, Й. Я. Даньків, В. П. Завгородній, 

О. М. Криворучко, П. О. Куцик, І. В. Лисенко, О. І. Малишків, Ю. С. Мельник, 
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О. О. Нестеренко, П. А. Овчар, М. Я. Остап’юк, Л. М. Пилипенко, Д. С. Примак, 

К. І. Редченко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, В. Ю. Філіппов, М. Ю. Чік, 

Я. В. Шевчук, А. Д. Шеремет, Т. В. Шімоханська, В. Г. Шинкаренко та ін.  

Водночас попри значний обсяг публікацій із цієї тематики залишаються 

недостатньо висвітленими питання, повʼязані з розробкою концептуальних засад 

обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових 

результатів з урахуванням галузевих особливостей діяльності автотранспортних 

підприємств з надання послуг із перевезення пасажирів. Наведені положення 

обумовили актуальність, науково-практичну цінність дисертації, визначили мету та 

завдання дослідження. 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету за темами: “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення 

стратегічного управління суб’єктами господарювання в умовах євроінтеграції” 

(номер державної реєстрації 0120U002157) та “Удосконалення методології та 

організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних 

галузей економіки” (номер державної реєстрації 0111U010540). У межах 

зазначених тем автором проведено дослідження концептуальних, теоретичних 

основ та прикладних аспектів обліково-аналітичного забезпечення управління 

формуванням фінансових результатів автотранспортних підприємств, які 

здійснюють пасажирські перевезення, запропоновано методику використання 

обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами в 

процесі визначення вартості підприємства та бюджетування і внутрішньої звітності 

в управлінському контролі. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних основ дослідження обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності 

підприємства та розроблення концептуальних засад і науково-практичних 

рекомендацій щодо його удосконалення. 
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Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі сформульовано й 

вирішено такі завдання: 

– уточнити економічну природу фінансових результатів та підходи до їх 

класифікації згідно з потребами створення обліково-аналітичного забезпечення 

управління; 

– надати оцінку компонентів обліково-аналітичного забезпечення в системі 

управління фінансовими результатами автотранспортних підприємств з 

перевезення пасажирів; 

– дослідити вплив галузевих й організаційних особливостей діяльності 

автотранспортних підприємств з перевезення пасажирів на формування фінансових 

результатів та порядок їх облікового відображення й аналізу; 

– оцінити ефективність чинних методів обліку витрат і калькулювання 

собівартості послуг з перевезення пасажирів автотранспортними підприємствами 

для розроблення рекомендацій щодо їх удосконалення; 

– дослідити концептуальні основи обліку доходів і фінансових результатів 

діяльності підприємств з надання послуг з перевезення пасажирів і запропонувати 

механізм використання облікового забезпечення в управлінні фінансовими 

результатами; 

– удосконалити методичний інструментарій бюджетування витрат і доходів 

автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення, для 

формування інформаційного забезпечення системи управління фінансовими 

результатами; 

– уточнити теоретичні засади, удосконалити організаційно-методичну 

модель та обґрунтувати використання методичних прийомів аналізу для 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами з врахуванням специфіки діяльності автотранспортних підприємств; 

– розвинути методичні підходи з використання економіко-математичного 

інструментарію для прогнозування фінансових результатів і оцінювання вартості 

підприємства; 

– обґрунтувати організаційно-методичні засади побудови внутрішньої 



21 

звітності з формування фінансових результатів та удосконалити систему 

інтегрованої звітності автотранспортних підприємств з метою задоволення 

інформаційних потреб користувачів у фінансових і нефінансових даних. 

Об’єктом дослідження є процеси створення обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти 

удосконалення концепції обліково-аналітичного забезпечення системи управління 

формуванням фінансових результатів діяльності підприємства. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дисертації 

послужили фундаментальні положення економічної науки щодо дослідження суті, 

ознак та особливостей обліково-аналітичного забезпечення системи управління 

формуванням фінансових результатів діяльності підприємства, формування 

концепції та засад її реалізації, а також загальнонаукові та спеціальні методи і 

прийоми наукових досліджень. 

У роботі для вирішення поставлених завдань використано сучасні наукові 

методи дослідження, такі як: логічного узагальнення (для удосконалення 

понятійно-категоріального апарату щодо визначення суті витрат, доходів, 

фінансових результатів та підходів до їх класифікації, прибутку, збитку, 

бюджетування); індукції та дедукції (для обґрунтування теоретичних засад та 

розробки концепції обліково-аналітичного забезпечення системи управління 

формуванням фінансових результатів діяльності підприємства); аналізу та синтезу 

(для побудови внутрішньої звітності, створення аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами діяльності автотранспортних підприємств); 

порівняння, узагальнення та групування, статистичний (при обґрунтуванні впливу 

галузевих та організаційних особливостей діяльності автотранспортних 

підприємств на формування фінансових результатів, оцінюванні ефективності 

чинних методів обліку витрат і калькулювання собівартості послуг з перевезення 

пасажирів автотранспортними підприємствами); системний та функціональний 

(при удосконаленні системи інтегрованої звітності автотранспортних підприємств); 
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економіко-математичного моделювання (для прогнозування фінансових 

результатів і оцінювання вартості підприємства). 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативні документи з 

бухгалтерського обліку, статистичні матеріали Державної служби статистики 

України, наукові розробки провідних вітчизняних і зарубіжних учених, періодичні 

видання, аналітичні матеріали міжнародних організацій, практичні матеріали 

автотранспортних підприємств, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні, розробленні і впровадженні практичних рекомендацій із 

удосконалення обліково-аналітичного забезпечення системи управління 

формуванням фінансових результатів діяльності автотранспортних підприємств з 

надання послуг з перевезення пасажирів. 

За результатами проведеного дослідження автором сформовано положення, 

що характеризують його наукову новизну, зокрема: 

удосконалено: 

– організаційно-методичні основи бухгалтерського обліку витрат і 

калькулювання собівартості пасажирських перевезень шляхом надання 

рекомендацій з удосконалення положень облікової політики автотранспортних 

підприємств щодо деталізації складу витрат, уточнення об’єктів обліку витрат та 

калькулювання собівартості пасажирських перевезень, запровадження методики 

обліку й розподілу загальновиробничих витрат, створення системи аналітичного 

обліку витрат, яка дозволяє групувати витрати за елементами у розрізі статей 

калькуляції в єдиній системі рахунків та обґрунтовувати порядок розрахунку 

тарифу на перевезення пасажирів. Це дозволить запровадити ефективний механізм 

створення якісного облікового забезпечення через закріплення його у наказі про 

облікову політику; 

– методичні засади відображення у бухгалтерському обліку даних про доходи 

й фінансові результати діяльності автотранспортних підприємств з використанням 

аналітичних рахунків обліку доходів у розрізі видів перевезень пасажирів і 
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фінансових результатів у розрізі видів діяльності та уточнення назв рахунків обліку 

фінансових результатів за різними видами діяльності і з врахуванням послуг, які 

надають автотранспортні підприємства. Це сприятиме посиленню ролі облікового 

інформаційного забезпечення в обґрунтуванні рішень щодо управління 

фінансовими результатами; 

– систему бюджетування автотранспортних підприємств за центрами 

відповідальності з урахуванням організаційно-технологічних особливостей 

надання послуг з перевезення пасажирів та їх впливу на формування фінансових 

результатів, яка базується на концепції обліку відповідальності і включає складання 

бюджетів структурних підрозділів у розрізі статей доходів і витрат, що дозволяє 

забезпечити оперативне планування і прогнозувати стратегію розвитку 

підприємств з використанням Методичних рекомендацій з бюджетування витрат; 

– теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

фінансовими результатами шляхом уточнення його сутності, мети, завдань, 

об’єктів і методів. На основі цього запропоновано організаційно-методичну модель 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами діяльності автотранспортних підприємств, котра включає п’ять 

взаємопов’язаних етапів аналітичних процедур і реалізація якої дозволить усім 

користувачам на основі отриманих аналітичних даних приймати раціональні 

управлінські рішення щодо фінансового забезпечення сталого розвитку 

підприємств. Запропоновано підходи до використання методичних прийомів 

горизонтального, вертикального і SWOT-аналізу у процесі створення аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами діяльності автотранспортних 

підприємств з врахуванням їхньої галузевої специфіки, що дозволить визначити 

сильні і слабкі сторони, можливості і загрози зовнішнього середовища, з 

доповненням їх новими структурними елементами, та на цій основі впроваджувати 

ефективну стратегію розвитку, спрямовану на досягнення високих фінансових 

результатів діяльності; 

– організаційно-методичні засади побудови внутрішньої звітності з 

формування фінансових результатів автотранспортного підприємства з 
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доповненим і конкретизованим переліком статей доходів і витрат та урахуванням 

відхилень фактичних даних від планованих показників, що забезпечує створення 

релевантної інформаційної бази і дозволяє визначати причини відхилень та їх вплив 

на фінансові результати діяльності підприємства. У системі інтегрованої звітності 

автотранспортних підприємств запропоновано окремі звіти і напрями 

вдосконалення існуючих форм звітності з метою розкриття у них, крім фінансових, 

також нефінансових показників, що суттєво покращить аналітичні характеристики 

інформації, яка використовується для прийняття рішень усіма зацікавленими 

користувачами; 

отримали подальший розвиток: 

– дослідження понятійного апарату щодо визначення витрат, доходів, 

фінансових результатів, прибутку, збитку, бюджетування, внутрішньої та 

інтегрованої звітності і їхнього значення в обліково-аналітичному забезпеченні 

менеджменту. Це дало змогу уточнити окремі підходи до їх класифікацій з 

орієнтацією на задоволення інформаційних потреб користувачів при використанні 

у процесі прийняття ними рішень щодо фінансових результатів діяльності 

автотранспортних підприємств; 

– теоретико-методичні положення концепції обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами діяльності автотранспортних 

підприємств як цілісної інформаційної системи створення якісної і релевантної 

інформації, що розкриває порядок формування витрат, доходів і фінансових 

результатів та орієнтована на використання внутрішніми і зовнішніми 

користувачами для прийняття результативних рішень; 

– обґрунтування впливу галузевих та організаційних особливостей діяльності 

автотранспортних підприємств на формування фінансових результатів, їх облік та 

аналіз з врахуванням специфіки послуг з перевезення пасажирів, характеру 

договірних відносин у сфері пасажирських перевезень, взаємовідносин з органами 

місцевої влади щодо компенсацій витрат за перевезення пільгових категорій 

населення, способів контролю пасажиропотоків, складу й структури доходів та 

витрат, діяльності на ринку пасажирських перевезень автотранспортних 
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підприємств різних форм власності й організаційно-правових форм 

господарювання, механізму контролю та регулювання діяльності 

автотранспортних підприємств. Врахування цих особливостей дозволить 

раціонально підійти до формування обліково-аналітичного забезпечення системи 

управління фінансовими результатами; 

– практичні підходи до застосування економіко-математичних методів 

прогнозування фінансових результатів із врахуванням вартості чистих активів для 

оцінювання вартості автотранспортного підприємства, що дозволяє визначити 

інвестиційну привабливість і стратегію його розвитку та передбачити можливі 

негативні наслідки діяльності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні 

рекомендацій, які дають змогу сформувати концептуальні основи та ефективний 

методичний інструментарій обліково-аналітичного забезпечення системи 

управління формуванням фінансових результатів діяльності автотранспортних 

підприємств із надання послуг з перевезення пасажирів. 

Отримані наукові результати використані: Львівським комунальним 

автотранспортним підприємством № 1 (довідка № 592/03 від 22.06.2020 р.) – 

вдосконалено форми управлінської (внутрішньогосподарської) звітності, що 

сприяє більш раціональному використанню ресурсів підприємства, налагодженню 

оперативної передачі даних між його структурними підрозділами та своєчасному й 

чіткому формуванню інформації щодо фінансового стану підприємства з метою 

оперативного прийняття управлінських рішень; ТОВ “Лекстрейт” (довідка № 183 

від 15.01.2021 р.) – запропоновано внутрішні звіти про фінансові результати, які 

дають можливість отримувати деталізовану інформацію про доходи за видами 

здійснюваних перевезень та джерела їх отримання, витрати на надання 

транспортних послуг і фінансовий результат за видами перевезень у розрізі 

окремих звітних періодів; аудиторською фірмою “УкрЗахідАудит” (довідка 

№ 01/26 від 28.01.2021 р.) – запропоновано рекомендації щодо складання бюджетів 

доходів, витрат та фінансових результатів, методики формування та контролю 

внутрішньогосподарської звітності автотранспортних підприємств, які здійснюють 
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пасажирські перевезення, та оцінювання їх вартості; ПП “Авто-Експерт” (довідка 

№ 45 від 10.02.2021 р.) – розроблено пропозиції щодо методики обліку витрат на 

пасажирські перевезення та калькулювання собівартості послуг пасажирського 

автотранспорту, запропоновано звіти про виконання бюджетів витрат, які 

своєчасно акцентують увагу управлінців різних рівнів на тих відхиленнях, котрі 

вимагають оперативного реагування; комунальним підприємством 

“Електроавтотранс” Івано-Франківської міської ради (довідка № 403/76-16 від 

17.02.2021 р.) – внесено рекомендації стосовно методики обліку витрат і 

калькулювання собівартості послуг автомобільного транспорту, застосування 

внутрішньої звітності про фінансові результати на основі деталізованих даних, що 

дозволяє оптимізувати процес прийняття обґрунтованих управлінських рішень з 

метою покращення фінансового стану підприємства. 

Науково-методичні положення дисертаційної роботи використані у 

навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету при 

підготовці навчально-методичних матеріалів (текстів лекцій, методичних 

рекомендацій та ситуаційних завдань для практичних занять і самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти) з дисциплін “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, 

“Аналіз господарської діяльності”, “Управлінський контроль” та “Організація 

бухгалтерського обліку” (довідка № 90/16 від 22.02.2021 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійного 

виконання автором наукових досліджень. З наукових праць, які опубліковані у 

співавторстві, у дисертації використано лише ідеї та результати, які становлять 

особистий внесок здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи пройшли апробацію на восьми міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких: Міжнародна 

науково-практична конференція “Розвиток інтегрованої звітності підприємств” 

(м. Житомир, 4-5 жовтня 2019 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція 

“Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” 

(м. Львів, 24-26 жовтня 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
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“Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку” 

(м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

“Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового 

забезпечення” (м. Львів, 18-19 червня 2020 р.); Міжнародний симпозіум “Humanity 

at a Crossroad. Between Digital Economy and Need for a Paradigm of Going back to 

Nature” (м. Бухарест, 14-15 травня 2020 р.); VI Міжнародна науково-практична 

конференція “Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах 

сталого розвитку” (м. Київ, 10 грудня 2020 р.); VІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція “Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія” 

(м. Тернопіль, 23 грудня 2020 р.); ХІХ Всеукраїнська наукова конференція 

“Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація” (м. Київ, 26 березня 2021 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових 

праць загальним обсягом 6,58 друк. арк., з яких особисто автору належить 

5,44 друк. арк., серед яких: 1 колективна монографія (0,75 друк. арк. належить 

особисто автору), 1 стаття у періодичному науковому виданні держави, яка входить 

до Організації економічного співробітництва та розвитку та ЄС, 3 – у наукових 

фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 2 – 

публікації у наукових виданнях інших держав; 8 – публікації апробаційного 

характеру. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 314 найменувань 

на 30 сторінках; включає 32 таблиці, 27 рисунків, а також 24 додатки на 

85 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 345 сторінок, з них основний 

текст –198 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

1.1. Економічна сутність процесу формування фінансових результатів 

 

В умовах посилення економічної конкуренції діяльність підприємств різних 

галузей економіки України супроводжується нестабільністю, яка визначально впливає 

на обсяг отриманих доходів і витрат та можливості одержання позитивних або 

негативних результатів. Отримання прибутку залишається найважливішим 

показником фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання та вимагає 

застосування дієвих методів обліку доходів, витрат і використання сучасних 

управлінських механізмів щодо його формування. 

Дослідження й визначення фінансового результату як позитивного або 

негативного підсумку функціонування суб’єкта господарювання має давню історичну 

ретроспективу. Ведення бухгалтерського обліку започатковано ще з древнього Єгипту 

– розвиненої в ті часи країни, де, окрім обліку доходів та видатків, виводився і власне 

фінансовий результат. Так, в одному з єгипетських документів – папірусі, знайденому 

при розкопках, міститься лист одного писця до свого друга. У листі зазначено, що 

вимірювання та оцінка хліба при перенесенні його в зерносховища здійснювались у 

присутності писців, які відображали подробиці приходу [20, с. 3]. З подальшим 

розвитком суспільної діяльності досвід ведення бухгалтерського обліку єгиптяни 

передали євреям. Згідно з релігійними переконаннями євреям було заборонено 

отримання прибутку від здачі в оренду майна або надання грошової позики під 

відсотки між представниками свого народу. Отже, Закон Мойсея (книга 5 ст. 23) 

можна вважати одним із перших нормативних документів з ведення бухгалтерського 

обліку, оскільки стародавнім євреям необхідно було вести свою підприємницьку 

діяльність в аналітичному розрізі: національні партнери та іноземні, а також уміти 
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правильно визначати фінансовий результат, щоб із першими не виникало прибутку з 

вищезазначених господарських операцій. Важливого значення формування 

фінансових результатів набуло і у Стародавній Греції: результати діяльності у формі 

фінансових звітів висікали на каміннях для публічного огляду [20, с. 8]. У Древньому 

Вавилоні також було введено низку нормативних документів стосовно 

бухгалтерського обліку, включених у Закони Хаммурапі. 

У Середньовіччі питаннями бухгалтерського обліку займалися такі науковці, як 

Л. Пачолі, Б. Котрульї, А. Казанова, А. ді Пієтро, Д. А. Москетті, Л. Флорі, Б. Вентурі, 

І. Готліб, Х. Хагер, С. Г. Кардінель. Особливої уваги з точки зору задекларованої теми 

дисертаційної роботи заслуговує підхід німецького бухгалтера – В. Швайкера, на 

думку якого, метою обліку було визначення прибутку. Отже, можна констатувати, що 

бухгалтерський облік історично розвивався, вдосконалювався та став невідʼємним 

атрибутом фінансово-господарської діяльності будь-якого сучасного субʼєкта 

господарювання.  

Вагомий пласт сучасних розробок щодо дослідження теоретичного базису 

фінансових результатів підприємства розкритий у науковому доробку таких учених, 

як: Т. Андросова, А. Бабюк, Д. Байцер, М. Білик, Т. Білик, О. Бондаренко, 

Ф. Бутинець, О. Висока, Н. Власова, О. Вороніна, Р. Воронко, О. Воронко, 

О. Гавриленко, Н. Гороховацька, Т. Гуренко, В. Козуб, О. Круглова, П. Куцик, 

І. Мелушова, Н. Пасенко, М. Патарідзе-Вишинська, Ю. Пеняк, К. Редченко, 

Р. Скалюк, Н. Уткіна, С. Шипіна та ін. Поряд з тим, в умовах сьогодення залишаються 

не до кінця вирішеними питання обліково-аналітичного забезпечення формування 

фінансових результатів із врахуванням галузевих особливостей підприємства та 

новітнього інструментарію управління доходами, витратами й відображення їх в 

обліку та звітності. 

Щоб достовірно визначити фінансовий результат підприємства, необхідно 

дослідити нормативно-правове регламентування, теоретичні основи його 

формування, обґрунтувати складові системи обліково-аналітичного забезпечення 

даного процесу.  

Варто зазначити, що основними нормативними та законодавчими 
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документами, які регламентують правила й процедуру формування фінансових 

результатів діяльності підприємства, є НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності” та МСБО 1 “Подання фінансової звітності”. У свою чергу, здійснення 

формування фінансових результатів в Україні регламентовано національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 15 “Дохід” та 16 

“Витрати” [188, 189]. 

У міжнародній та вітчизняній практиці в найбільшій мірі набув застосування 

підхід визначення фінансового результату як різниці між доходами та витратами 

підприємства з врахуванням змін залишків запасів та незавершеного виробництва 

звітного періоду. З урахуванням бухгалтерського підходу доходи і витрати є 

основними чинниками позитивного або негативного фінансового результату 

діяльності підприємства та в найбільшій мірі впливають на рівень капіталізації 

підприємства і дохід акціонерів (власників підприємства). 

Вважаємо, що фінансовий результат підприємства за звітний період може мати 

абсолютне значення – позитивне, негативне і нульове (беззбиткове), що наведено на 

рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Формування фінансових результатів підприємства та їх види 

(сформовано автором) 
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Отже, на формування фінансових результатів впливає величина доходів та 

витрат, зокрема максимізація доходів при мінімізації витрат акумулює 

позитивний результат, який є основою податко- й платоспроможності, зростання 

конкурентоспроможності продуктів і послуг, можливістю для нарощення 

капіталізації та отримання дивідендних доходів акціонерами (власниками) 

підприємства. В даному контексті підтримуємо твердження М. І. Кутера про те, 

що позитивний фінансовий результат можливий лише при перевищенні доходів 

над витратами, а при цьому власний капітал повинен бути не лише збереженим, 

але й примноженим [145, с. 63].  

Підхід, орієнтований на активи, є основою економічного трактування 

фінансових результатів та розглядає доходи як надходження коштів (активів) у 

діяльність підприємства, а витрати - як будь-яке вибуття коштів (активів) 

організації. Згідно з дослідженнями Ю. С. Пеняк та Н. В. Гороховацької 

запропоновано 3 підходи до трактування змісту фінансових результатів 

діяльності підприємства: по-перше, як різниця між вартістю чистих активів 

підприємства протягом звітного періоду; по-друге, як різниця між величинами 

доходів і витрат діяльності підприємства; по-третє, шляхом порівняння величини 

власного капіталу на початок та кінець звітного періоду [211, с. 99]. 

З позиції невизначеності та ризику пропонують трактувати прибуток або 

збиток науковці В. В. Мануйленко та Т. А. Садовська [171]. Такий підхід має 

прикладне значення, оскільки фінансовий результат правомірно розглядати в 

контексті ідентифікації, кількісної і якісної оцінки та моніторингу внутрішніх та 

зовнішніх ризиків. 

Оскільки фінансовий результат підприємства формується на виокремленні 

доходів та витрат, вважаємо доцільним розкрити правові та теоретичні засади 

трактування даних дефініцій. Так, відповідно до НП(С)БО 15 доходом є 

збільшення активу або зменшення зобовʼязання, що призводить до збільшення 

власного капіталу, окрім зростання капіталу за рахунок внесків учасників 

підприємства, якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена. Варто 

відзначити, що облік доходів, згідно із зазначеним Стандартом, здійснюють за 
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групами, класифікація яких відповідає статтям Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід), а саме:  

– дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

– інші операційні доходи; 

– фінансові доходи; 

– інші доходи [188]. 

Отже, якість обліку доходів залежить від правильного віднесення їх до 

певних класифікаційних груп. Так, до доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) відносять загальний дохід (виручку) від реалізації 

продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, а також 

повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів. 

Чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є різниця 

між доходом від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та наданих знижок, 

вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами 

належать комітентам та податків і зборів [188].  

У МСБО 18 “Дохід” визначення поняття доходу представлено як валове 

надходження економічних вигод протягом періоду, що виникає в ході звичайної 

діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті 

цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу [178]. 

Згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності (МСФЗ) 15 “Дохід від 

договорів з клієнтами” дохід трактується як наслідок передачі обіцяних товарів 

або послуг клієнтам у сумі, що відображає компенсацію, на яку підприємство 

має право очікувати в обмін на ці товари або послуги [181]. 

Отже, МСФЗ 15 є результатом зближення міжнародних стандартів обліку 

зі стандартами GAAP-US. У МСФЗ 15, як зазначає Н. С. Пасенко, не містяться ні 

термінологія, ні методологія визначення доходів [209, с. 856]. 

З прийняттям НП(С)БО 1 було введено поняття сукупного доходу. 

Сукупний дохід – це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за 
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рахунок операцій з власниками), згідно ж МСБО 1 сукупний дохід – це зміна у 

власному капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім 

тих змін, що виникли внаслідок операцій з власниками, які діють згідно їх 

повноваженнями власників. Проте термін “збиток” є лише в НП(С)БО 1, а в 

МСФЗ немає. Інший сукупний дохід – це доходи і витрати, не включені до 

фінансових результатів. 

С. Голов зазначає, що сукупний дохід не може охоплювати всі зміни 

(зокрема, зменшення) у власному капіталі внаслідок господарських операцій та 

інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками) 

[76, с. 3]. Схожої думки дотримується і А. Озеран, відзначаючи, що навряд таке 

підсумкове зменшення капіталу можна назвати загальним сукупним доходом, а 

зменшення капіталу за рахунок уцінки необоротних активів – іншим сукупним 

доходом [201, с. 27].  

Погоджуємося з висловленою думкою науковців, оскільки дохід – це, як 

правило, позитивне явище, а сукупний дохід, на нашу думку, мають відображати 

позитивні, тобто додатні, зміни у власному капіталі. Вважаємо, що збиткова 

діяльність підприємства не може характеризуватися від’ємним сукупним 

доходом, оскільки таким чином нівелюється сутність поняття “збиток”, що є 

неприпустимою помилкою, яка може призвести до викривлення термінологічних 

понять у бухгалтерському обліку та звітності підприємства. 

Дуальний підхід до розкриття змісту поняття “дохід” пропонують 

О. М. Вакульчик та О. В. Горянська й зазначають, що в українській мові термін 

“дохід” може вживатися і в значенні виручки – валового надходження коштів, і 

в значенні прибутку – як залишку від надходжень після вирахування витрат 

[60, с. 19]. 

Систематизація існуючих точок зору вітчизняних та зарубіжних науковців 

до розкриття суті терміна “доходи” дозволяє виокремити низку підходів, які 

згруповані на основі табл. А.1, додаток А та представлені у табл. 1.1. Отже, 

узагальнення існуючих наукових точок зору щодо інтегрованого визначення 

терміна “доходи” дозволяє виділити низку підходів, а саме: збільшення виручки 
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від реалізації продукції, робіт, послуг; позитивний результат здійснення 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; збільшення активів при 

зменшенні зобов’язань; створена додана вартість. 

Таблиця 1.1 

Інтеграція підходів до визначення змісту поняття “доходи” 

Автор 
Інтегроване визначення 

терміна “доходи” 

М. С. Абрютіна [2, с. 388], 

Г. І. Башнянин, В. С. Іфтемічук 

[115, с. 149], Г. Вознюк, 

А. Загородній [106, с.363], 

Т. О. Примак [232, с. 104], 

Ю. І. Продіус [244, с. 95], 

А. Н. Азріліян [34, с. 317], 

Ф. Ф. Бутинець [52, с. 379] 

Дохід – як виручка (виторг) 

Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 15 “Дохід” 

[188], В. А. Дерій [94, с. 28] 

Дохід – збільшення активів або 

зменшення зобов’язань 

Податковий Кодекс України [216], 

В. А. Дерій [94, с. 28] 

Доходи – це загальна сума доходу від 

усіх видів діяльності 

В. Г. Андрійчук [7, с. 31] 

Доходи – це приплив до суб’єктів 

підприємницької діяльності грошових 

коштів 

Г. В. Осовська, О. О. Юркевич, 

І. С. Завадський [206, с. 32] 

Доходи - знову створена вартість, в яку 

входять заробітна плата та прибуток 

Примітка. Сформовано автором на основі проведеного дослідження різних джерел 

 

Формування фінансових результатів здійснюється не лише за рахунок 

доходів, але й витрат, які мають тенденції до збільшення у різних галузях 

економіки України. Згідно з НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності” витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власниками) [187]. Відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності 

витрати – це зменшення активів або збільшення зобов’язань, наслідком якого є 

зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу 

держателям вимог до власного капіталу [131]. 
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У відповідності до НП(С)БО 16 “Витрати” витратами звітного періоду 

визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить 

до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати 

можуть бути достовірно оцінені [189]. Варто зазначити, що у даному Стандарті 

витрати визнаються впродовж певного періоду одночасно з визнанням доходу, 

для отримання якого вони здійснені [189]. Проте доцільність даного Стандарту 

оцінюється неоднозначно і є дискусійним. 

Враховуючи те, що існують різноаспектні погляди науковців щодо 

розкриття суті терміна “витрати”, вважаємо доцільним представити у табл. 1.2 їх 

інтегровані визначення, які систематизовані на основі табл. А.2, додаток А. 

Таблиця 1.2 

Інтеграція підходів до визначення терміна “витрати” 

Автор 
Інтегроване визначення терміна 

“витрати” 

П. Й. Атамас [11, с. 34], К. Безверхий 

[22, с. 222] 

Витрати – використання елементів 

виробництва; елементи фінансової 

звітності. 

Ж. Бойко [33, с. 238], Т. Бондаренко 

[35], М. Г. Грещак [81, с. 16], 

А. Грінченко [84, с. 5], М. Скрипник 

[262, с. 312], О. В. Крушельницька 

[140, с. 13], С. О. Левицька [157,         

с. 365], Л. Нападовська [185, с. 241], 

С. В. Свірко [256, с. 175] 

Витрати – використання 

(споживання) ресурсів, різних 

речовин; зменшення грошових 

коштів. 

А. Зонова [110, с. 34-36], Л. Ільченко 

[114, с. 19], Г. Козаченко, 

Ю. Погорєлов, Л. Хлапьонов, 

Г. Макухін [277, с. 8-14] 

Витрати – це платежі грошовими 

засобами або іншими активами; сума 

вартостей використаних ресурсів; 

неминучі затрати підприємства. 

В. Скляренко [261] 

Витрати – це затрати, які мали місце 

упродовж певного проміжку часу, що 

повністю перенесли свою вартість на 

продукцію, яка була реалізована за 

цей період. 
 

Примітка. Сформовано автором на основі проведеного дослідження різних джерел 
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Огляд теоретичних підходів до розкриття змісту дефініції “витрати” 

дозволяє констатувати, що витрати - це: використання усіх видів ресурсів; 

платежі грошовими засобами або іншими активами; усі затрати, які повністю 

перенесли свою вартість на собівартість виготовленої продукції. 

У звʼязку з відсутністю науково обґрунтованих рекомендацій з формування 

фінансових результатів підприємства як основного показника ефективності 

господарської діяльності необхідно деталізувати термінологічний апарат 

дослідження у частині поняття “прибуток” як ключового параметра сталого розвитку 

підприємства. Прибуток має важливе значення у діяльності підприємства загалом, 

оскільки забезпечує його фінансову стійкість, сприяє ефективному функціонуванню 

та виступає індикатором привабливості для інвесторів. Згідно з П(С)БО 3, який 

втратив чинність, прибутком вважається сума, на яку доходи перевищують пов’язані 

з ними витрати [222], а у МСБО 1 “Подання фінансової звітності” прибуток – це 

загальний дохід за вирахуванням витрат, за винятком компонентів іншого сукупного 

доходу [177]. 

Наявність даних визначень щодо розкриття змісту поняття “прибуток” не 

знівелювала різноманіття підходів до його трактування науковцями й 

практиками як з економічної, так і з бухгалтерської точок зору, які згруповані за 

основними видами та наведені у табл. А.3, додаток А. 

Зокрема, економічний прибуток окремі науковці трактують як 

перетворену форму доданої вартості, виділяючи особливість, що економічний 

прибуток менший від бухгалтерського на величину прихованих витрат, в той 

час, коли більшість науковців характеризує бухгалтерський прибуток як 

перевищення доходів над витратами. Також поняття прибутку ототожнюють із 

поняттям позитивного фінансового результату. Сам же фінансовий результат 

здебільшого характеризують як доходи та витрати, прибуток чи збиток. 

Так, згідно з Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм 

фінансової звітності [175] прибуток поділяється на такі види: 

– прибуток до оподаткування – алгебраїчна сума прибутку від операційної 

діяльності, а також фінансових та інших доходів (прибутків); 
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– нерозподілений прибуток – сума нерозподіленого прибутку; 

– валовий прибуток – різниця між чистим доходом від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях; 

– прибуток від операційної діяльності – алгебраїчна сума валового 

прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут 

та інших операційних витрат з урахуванням сум, які наведені у додаткових 

статтях; 

– прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток до 

оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати; 

– чистий прибуток – алгебраїчна сума прибутку до оподаткування, податку 

на прибуток та прибутку від припиненої діяльності після оподаткування. 

Як було наведено на рис. 1.1, одним із видів фінансових результатів може 

бути нульовий, який відображає беззбитковість діяльності. Не завжди він 

згадується у науковій літературі, оскільки в основному акцентується на 

позитивному або ж негативному фінансовому результаті. Дана ситуація може 

вказувати на потенційні загрози у діяльності підприємства, оскільки відсутність 

прибутку та недопущення збитковості свідчить про недостатню ефективність 

управлінського процесу та необхідність превентивного та реактивного 

менеджменту доходів, витрат та фінансових результатів.  

Фінансовий результат як збиток у діяльності підприємства має загрозливі 

та кризові симптоми і наслідки, вимагає реактивного управління витратами та 

доходами й відображає “перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати” [177]. 

Варто зазначити, що економічному трактуванню поняття “збиток” 

присвячено недостатньо наукових досліджень. В даному контексті Н. В. Уткіна 

зауважила, що головною причиною цього є те, що збиток − своєрідний антипод 

прибутку і порядок його формування нічим не відрізняється від позитивного 

результату діяльності [278, с. 417]. Проте збитковість у діяльності підприємства 

відображає ситуацію неплатоспроможності, нездатності розраховуватися за 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0336-13#n156
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своїми зобов’язаннями, фінансову непривабливість для акціонерів та інвесторів 

й вимагає специфічних антикризових механізмів управління фінансовими 

результатами для відновлення параметрів стабільності доходів. 

У зв’язку з відсутністю в нормативних документах визначення терміна 

“фінансові результати” науковці трактують його з різних точок зору (табл. А.4, 

додаток А). Узагальнивши підходи учених, можна відзначити їх різноаспектність 

в частині як змістовного наповнення, так і критеріальних параметрів. З 

урахуванням цього, характеризуючи поняття “фінансовий результат”, варто 

акцентувати на тому, що він є: 

– вартісним критерієм та різницею між дохідною і витратною частинами 

звіту про фінансові результати; 

– підсумком календарного року, який може бути негативним, нульовим, 

позитивним; 

– комплексною характеристикою з позицій регламентації процесу його 

формування та забезпечення цільових параметрів на основі взаємозв’язку як 

витратної частини (мінімізації), так і дохідної (максимізації); 

– бухгалтерською оцінкою й підсумковим, якісним критерієм ефективності 

діяльності та процесу формування доходів і витрат підприємства, раціональності 

побудови системи обліково-аналітичного забезпечення; 

– джерелом збільшення економічних вигод та нарощування власного 

капіталу підприємства; 

– законодавчо та нормативно регламентованим; 

– кількісним та якісним параметром щодо виміру можливостей та 

потенціалу прибутковості, нарощування масштабів діяльності підприємства у 

поточному та стратегічному аспектах. 

Відповідно, процес формування фінансових результатів повинен 

ґрунтуватися на певних принципах, до яких, на нашу думку, доцільно віднести: 

– прозорість – відображення повноти, обʼєктивності та достовірності 

інформації про доходи, витрати та результат діяльності у звітних документах; 

– системність – врахування при максимізації фінансового результату як 
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збільшення величини доходів, так і зменшення обсягу витрат підприємства; 

– неперервність – забезпечення сталості при формуванні позитивних 

фінансових потоків підприємства; 

– обережність (консервативність) – передбачає більшу готовність до 

визнання в бухгалтерському обліку доходів і зобовʼязань, ніж можливих доходів 

та активів; 

– раціональність (оптимальність) – оптимальне співвідношення між 

доходами і витратами та адекватне відображення їх у бухгалтерському, 

управлінському й податковому обліку. 

Узагальнюючи існуючий науковий доробок, можна виокремити декілька 

підходів до розкриття суті дефініції “фінансовий результат підприємства”. 

Загалом арифметично – це різниця між доходами та витратами. З економічної 

точки зору та з урахуванням особливостей обліково-аналітичного забезпечення 

фінансовий результат пропонуємо розглядати як комплексну, кількісно-якісну 

характеристику та бухгалтерську оцінку діяльності підприємства з позицій 

формування доходів і витрат, підсумок яких визначає можливості зростання 

вартості, масштабів діяльності у поточному та стратегічному періодах і 

забезпечує ефективність управлінського процесу. Такий підхід акцентує на 

позитивному фінансовому результаті як цільовому параметрі функціонування 

підприємства та враховує особливості процесу його формування та управління. 

Стосовно ефективності діяльності підприємства, науковець В. В. Ковальов 

зауважив, що на фінансову спроможність господарюючого субʼєкта впливають 

фактори, які повʼязані з його виробничою діяльністю і які носять субʼєктивний 

характер, а також обʼєктивні чинники, які залежать від його діяльності [280, с. 171]. 

Схожої думки дотримуються Н. О. Власова, І. Ю. Мелушова, які вважають, що 

ефективне формування фінансових результатів – це такий варіант прийняття рішень 

щодо генерування доходів та оптимізації витрат, що забезпечує підвищення рівня 

ефективності підприємства в цілому [65, с. 54]. 

Саме з цим поняттям і формується думка про те, що діяльність підприємств 

здійснюється для отримання кінцевого результату, однак власне для якого саме, є 
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дискусійним. На думку одних науковців, кінцевим результатом діяльності 

підприємства є прибуток, на думку інших, – збільшення капіталу. Вважаємо, що саме 

отримання економічної вигоди є кінцевою метою діяльності підприємства, оскільки 

таке визначення більш широко розкриває зміст його діяльності у всіх спектрах. Згідно 

із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” економічна 

вигода – це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від 

використання активів [235]. Однак вважаємо, що економічна вигода має більш широке 

значення, оскільки згідно з економічною енциклопедією “вигода – це отримання 

певних переваг, додаткового доходу, прибутку” [102], а отже, прибуток – лише одна зі 

складових економічної вигоди.  

Враховуючи те, що в Україні є підприємства, залежні від державних дотаційних 

асигнувань, потрібно обрати таку економічну модель розвитку підприємства, за якої 

була б можливість повного самофінансування. Перевагою такої економічної моделі є 

своєчасність надходжень грошових коштів на рахунок підприємства, а самостійне 

управління їх використанням дає можливість як приймати інноваційні рішення, так і 

розглядати альтернативні варіанти діяльності, що є не можливим для дотаційних 

підприємств, у зв’язку з кошторисними обмеженнями використання цільових коштів. 

Отже, вважаємо, що процес забезпечення реалізації мети діяльності 

підприємства комерційної сфери полягає в отриманні економічної вигоди, яка 

враховує два основних аспекти: отримання прибутку та збільшення обсягу власного 

капіталу внаслідок господарської діяльності підприємства. Даний підхід сприяє 

створенню багатофункціональної системи розвитку підприємства, породжуючи свого 

роду замкнутий цикл, кругообіг тривалістю в обліковий період і доводячи, що 

отримання економічної вигоди при правильному налагодженні діяльності 

підприємства сприяє розвитку підприємства [305] (рис. 1.2). 

Із рис. 1.2 видно: за рахунок збільшення обсягу інвестицій можна отримати 

прибуток та наростити обсяг власного капіталу, що дасть можливість покращити 

розвиток підприємства, оновивши матеріально-технічну базу. 
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Рис. 1.2. Процес забезпечення реалізації мети діяльності підприємства 

(сформовано автором на основі [305]) 
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конкурентоспроможність підприємства.  

Важливим є визначення економічної сутності формування фінансових 

результатів із врахуванням того, що отримання економічної вигоди виступає в 

якості як мети діяльності комерційного підприємства, так і його позитивного 

фінансового результату. Оскільки фінансові результати формуються з доходів та 

витрат підприємства та визначаються в залежності від того, які з них 

переважають, важливими є методологія обліку доходних та витратних статей 

діяльності підприємства й вирішення пов’язаних із цим проблем. В обліку 

доходів та витрат підприємства потребують вирішення проблемні питання щодо 

класифікації, своєчасності, достовірності та повноти відображення даних. Так, 

В. Дерій вважає, що основною проблемою обліку витрат і доходів підприємства 

в Україні є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку 

[95, с. 8]. На думку вченого, “переважна більшість вітчизняних підприємств 

відображає власні витрати і доходи не повністю”. 

Учені П. О. Куцик та С. І. Головацька акцентують на важливості 

оцінювання та обліку витрат підприємства й вважають, що “…облік та аналіз 

витрат розглядаються з позиції оцінки відображених у бухгалтерському обліку 

господарських операцій, здійснених у результаті альтернативних управлінських 

рішень” [152, с. 175]. 

Тому важливим є удосконалення обліку доходів і витрат на основі 

запровадження нових нормативних документів для своєчасного, чіткого й 

повного їх відображення та здійснення постійного контролю за цим процесом. 

Необхідно впроваджувати аналітичні підходи, які сприятимуть не лише 

деталізації формування фінансових результатів, а й прийняттю ефективних 

рішень. Важливим у даному випадку є те, що відсутня можливість ведення 

аналітичного обліку в розрізі видів діяльності; у зв’язку з тим у нормативних 

документах передбачено лише формування фінансового результату від 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Проведений огляд наукових напрацювань засвідчив відсутність усталених 

підходів до систематизації фінансових результатів діяльності підприємства, що 
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зумовило необхідність виокремлення низки нових критеріальних ознак та їх 

видів, що наведено у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Систематизація фінансових результатів діяльності підприємства  

Ознаки Види 

За видами діяльності 

підприємства (згідно зі звітом 

про рух грошових коштів) 

результат від операційної діяльності; 

результат від фінансової діяльності; 

результат від інвестиційної діяльності; 

За характером оподаткування 
оподатковуваний; 

звільнений від оподаткування; 

За видами обліку 
обліковий; 

податковий; 

За способом використання 
розподілений; 

нерозподілений; 

За способом відображення у 

звіті про фінансові результати 

валовий прибуток (збиток); 

фінансовий результат від операційної 

діяльності; 

фінансовий результат до оподаткування; 

чистий фінансовий результат; 

За специфікою діяльності 
прибуток від звичайної діяльності; 

прибуток від надзвичайних подій; 

За ступенем співвідношення 

між доходами та 

витратами* 

негативний (збиток); 

нульовий (беззбитковість); 

позитивний (прибуток); 

В контексті оцінювання 

“результативність-

ризиковість”* 

високий; 

низький; 

недостатній; 

З позицій диференціації 

управлінського процесу 

залежно від наявності 

кризових явищ та 

стабільності фінансових 

результатів*  

управління фінансовими результатами в 

умовах сталого розвитку; 

управління фінансовими результатами в 

кризових умовах; 

превентивне управління фінансовими 

результатами. 
 

*Запропоновано автором 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження на основі 

[63, c. 125, 8, с. 197] 
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Отже, залежно від поставленої мети – досягнення економічних вигод та 

максимізації прибутку, фінансові результати діяльності підприємства доцільно 

диференціювати за різними видами. Окремі з критеріальних ознак є новими, такі 

як: ступінь співвідношення між доходами та витратами, “результативність-

ризиковість”, диференціація управлінського процесу залежно від наявності 

кризових явищ та стабільності фінансових результатів. 

Наведена класифікація містить найбільш часто застосовувані в 

прикладному аспекті види фінансових результатів, однак може розширюватися 

та доповнюватися залежно від потреб обліково-аналітичного забезпечення 

підприємства. Підтримуємо твердження Є. С. Гайдамак, що інформаційна 

аналітика виконує передусім завдання якісно-змістового перетворення 

інформації, функціонально перетинаючись у цьому плані з науковою 

(вироблення нового знання) й управлінською (розробка варіантів рішень, 

сценаріїв) діяльністю [74, с. 1]. Тобто правильного та чіткого формування 

фінансових результатів не може бути без врахування інформаційно-аналітичної 

складової у діяльності підприємства, ведення аналітики доходів та витрат у 

розрізі статей, визначення фінансового результату спочатку за кожним 

сегментом діяльності, а в кінцевому підсумку – проведення розрахунку 

зведеного фінансового результату підприємства загалом.  

Отже, процес формування фінансового результату повинен враховувати 

специфіку джерел доходів і напрямків витрат підприємства. Залежно від їх 

кількісного співвідношення фінансовий результат може бути позитивним, 

нульовим чи негативним. Фінансовий результат є комплексною, кількісно-

якісною характеристикою та бухгалтерською оцінкою ефективності діяльності 

підприємства в частині формування доходів і витрат, підсумок якої визначає 

можливості щодо забезпечення цільового рівня прибутковості та нарощування 

масштабів діяльності підприємства у поточному та стратегічному періодах. 

Ефективність процесу управління формуванням фінансового результату в значній 

мірі залежить від раціональності побудови обліково-аналітичного забезпечення 

підприємства та його спрямованості на досягнення економічних вигод. 



45 

1.2. Місце та роль обліково-аналітичного забезпечення в системі 

управління фінансовими результатами 

 

В умовах екзистенційних ризиків і загроз, спричинених пандемією Covid-

19 та глобальними й макроекономічними фінансовими дисбалансами, діяльність 

підприємств різних галузей економіки України супроводжувалася 

деструктивними впливами, ознаками неплатоспроможності та зниженням 

показників ефективності та рентабельності. Наявність кризових явищ, вимушені 

простої у процесах виробництва, низька зайнятість працюючих зумовили 

необхідність розробки новітніх підходів до формування концепції обліково-

аналітичного забезпечення, окреслення його місця та ролі у системі управління 

фінансовими результатами підприємства. 

Проблематикою обліково-аналітичного забезпечення займалися такі 

науковці, як: С. П. Барановська, Р. Ф. Бруханський, Р. М. Воронко, 

Н. В. Гороховацька, С. А. Ілащук, Т. О. Коноваліхіна, П. О. Куцик, В. І. Кузь, 

В. С. Лень, Н. О. Лоханова, Л. Ф. Маценко, Н. В. Кудлаєва, М. В. Косминко, 

В. С. Кравчук, М. К. Пархомець, В. Д. Попова, П. Р. Пуцентейло, Н. С. Пасенко, 

Ю. С. Пеняк, Н. Л. Правдюк, Т. О. Тарасова, І. І. Чала та ін. Водночас варто 

зазначити, що у нормативній та економічній літературі відсутня одностайність у 

розкритті змісту, принципів побудови, елементного складу обліково-

аналітичного забезпечення управління формуванням фінансових результатів 

діяльності підприємства. 

Зокрема, з позицій науковця В. С. Лень “обліково-аналітичне забезпечення 

управління є сукупністю обробленої облікової та необлікової інформації, яка 

стосується управління підприємством (організацією), напрямів його діяльності 

або його окремих об’єктів (відособлених напрямків, витрат, продажів, 

інноваційної діяльності тощо)”. Теоретико-методичне значення має пропозиція 

автора щодо виокремлення в розрізі обліково-аналітичного забезпечення 

організаційного аспекту та розгляду його як кінцевого продукту. Зокрема, він 

вважає “якщо обліково-аналітичне забезпечення трактується з організаційної 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D$
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точки зору, доцільно використовувати термінологію “система обліково-

аналітичного забезпечення”, а з позицій кінцевого продукту – “обліково-

аналітичне забезпечення” [161, с. 72]. 

З точки зору функціональності розглядає обліково-аналітичне 

забезпечення С. П. Барановська, яка вважає, що воно “як компонент 

інформаційного забезпечення управління підприємством, дозволяє вирішувати 

функціональні завдання управління, забезпечуючи управлінський персонал 

повною та достовірною інформацією щодо господарських процесів та зв’язків із 

зовнішнім середовищем” [19, с. 11]. 

Як інформаційну систему, базовану на стратегічно орієнтованих 

показниках бухгалтерського обліку і аналітичних процедурах, які їх 

забезпечують, трактує обліково-аналітичне забезпечення управлінського 

процесу Н. Л. Правдюк [230, с. 54]. Учена наводить детальну характеристику 

агрегатів бухгалтерського обліку як елементів інноваційних методів 

інформаційного забезпечення управління з виокремленням нульових, похідних, 

балансових звітів, алгоритмічних методів, бухгалтерського моделювання, 

методів агрегування та ситуаційно-матричної бухгалтерії з позицій їх 

інноваційності значимості в умовах наростання на підприємствах кризових 

тенденцій. 

Прикладне значення має визначення науковця Т. В. Шімоханської, яка 

пропонує під обліково-аналітичним забезпеченням розуміти інформаційну 

систему, яка складається з взаємоповʼязаних підсистем: бухгалтерського, 

фінансового, управлінського (виробничого), податкового обліку; звітності, яка 

складається для різних потреб і користувачів; аналізу фінансово-господарської 

діяльності і фінансового аналізу звітності. З методологічної точки зору 

задекларований підхід має практичний аспект, згідно з яким у кожній із 

перерахованих підсистем існують інші підсистеми: предмет, метод, об’єкти, 

функції, інструментарій використання нормативно-правової і методичної бази 

[296, с. 346].  

На визначенні основних завдань обліково-аналітичної системи акцентує 



47 

І. Б. Садовська, яка стверджує, що до них варто віднести: “аналіз напрямів 

діяльності підприємства; облік господарських операцій у розрізі цільових 

напрямів на основі даних бухгалтерського обліку з врахуванням нефінансових 

показників; контроль використання матеріальних та нематеріальних ресурсів, 

правильності відображення на етапах планування усіх господарських операцій, 

обліку та достовірності інформаційних даних; планування діяльності 

підприємства, зокрема при здійсненні господарських операцій, видів діяльності 

в рамках поділу на операційну, інвестиційну, фінансову, податкову; центрів 

відповідальності та в цілому підприємства; формування аналітичних бюджетів 

як основи акумулювання планової, облікової та аналітичної інформації” 

[254, с. 500]. Отже, обліково-аналітичне забезпечення формується на основі 

інтегрованих в систему 2 складових: облікової та аналітичної, які комплексно 

забезпечують реалізацію управлінських потреб. Облікове забезпечення 

розглядається в контексті складання фінансової звітності та здійснення 

синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві. Аналітичне забезпечення 

повʼязане з проведенням аналітичної роботи на основі використання 

інтегрованої звітності та методик економічного аналізу. 

Вагомий пласт наукових досліджень розкриває зміст та елементи обліково-

аналітичного забезпечення у системі управління фінансовими результатами 

підприємства як основи його подальшого розвитку. Зокрема, Ю. С. Пеняк та 

Н. В. Гороховацька акцентують на тому, що обліково-аналітичне забезпечення 

управління фінансовими результатами підприємства – це сукупність 

взаємоповʼязаних елементів виробничої та управлінської системи, заходів, що 

проводяться субʼєктом управління, створення певної структури, а також збір, 

накопичення, збереження та аналіз інформації, необхідної для забезпечення 

ефективного функціонування підприємства [211, с. 98-99]. Такий підхід учених 

передбачає поєднання виробничо-інформаційної та управлінської підсистем й 

враховує потребу формування належного інформаційного забезпечення. 

З позицій консолідації обліку, аналізу та аудиту трактує складові обліково-

аналітичного забезпечення фінансовими результатами підприємства 
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Н. С. Пасенко і вважає, що “обліково-аналітичне забезпечення слід розглядати 

як комплексну систему обліку, аналізу та аудиту, взаємодіючу через 

інформаційні потоки в процесі формування і передачі оперативної та якісної 

обліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та 

ефективності прийняття управлінських рішень в системі управління 

підприємством, а також зовнішніми користувачами” [209, с. 855]. 

В умовах висококонкурентного середовища ефективне функціонування 

підприємства генерування позитивних фінансових результатів його діяльності 

нерозривно повʼязано з впровадженням системи обліково-аналітичного 

забезпечення. Необхідність обґрунтування місця і ролі обліково-аналітичного 

забезпечення в управлінні підприємством зумовлена тим, що процес прийняття 

раціональних управлінських рішень має бути спрямований на реалізацію цілей 

функціонування підприємства, пріоритетною з яких є максимізація фінансових 

результатів, яка ґрунтується на потребі формування повної, достовірної та 

обʼєктивної інформації. Для того, щоб ширше окреслити роль і місце обліково-

аналітичного забезпечення, представимо схему складових системи управління 

підприємством та інструментарій впливу на фінансовий результат (рис. 1.3). При 

побудові даної схеми враховано класичні засади управління, які передбачають 

керуючу і керовану компоненти, набір базових елементів системи управління, з-

поміж яких виокремлено обліково-аналітичне забезпечення. Отже, обліково-

аналітичне забезпечення є вагомою ланкою в системі управління підприємством 

та ґрунтується на формуванні й обробці інформації, повʼязаної з його фінансово-

господарською діяльністю, та аналітичній інтерпретації даних для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. На процес формування фінансових 

результатів діяльності підприємства значний вплив чинять зовнішні фактори 

(політичні, правові, соціальні, регіональні, економічні, технічні тощо), що 

можуть як безпосередньо, так і опосередковано впливати на результат діяльності 

підприємства. Їх своєчасна ідентифікація є важливим аспектом у діяльності 

підприємства з точки зору спроможності досягнення позитивного, нульового або 

уникнення негативного фінансового результату.  
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Рис. 1.3. Місце обліково-аналітичного забезпечення в системі управління підприємством та його фінансовим 

результатом (сформовано автором) 
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Обліково-аналітичне забезпечення представлено в сукупності 2 

функціональних підсистем: облікової та аналітичної в їх взаємозвʼязку та 

взаємозалежності, та, на нашу думку, повинно враховувати такі ключові 

характеристики: 

1) взаємозвʼязок та взаємозалежність підсистем ґрунтується на єдиних 

методологічних аспектах обліку та аналізу фінансових результатів підприємства; 

2) спрямованість на максимізацію позитивного фінансового результату; 

3) формування єдиної інформаційної бази проведення обліково-

аналітичних процедур. 

Облікова підсистема базується на процедурах бухгалтерського, 

фінансового, управлінського, податкового обліку тощо. Вагоме місце в даному 

контексті належить фінансовому обліку як основі облікового забезпечення 

процесу управління чинниками, що впливають на фінансовий результат. 

Підвищити ефективність управлінського процесу можливо на основі 

використання в межах фінансового обліку системи бюджетування. Нормативно-

правове забезпечення передбачає регламентацію облікових процедур на 

законодавчому рівні та їх закріплення у нормативних актах, що забезпечує 

єдність усіх процесів. Інформаційне забезпечення становить систему зовнішньої 

та внутрішньої інформації. Внутрішню інформацію можна розглядати в 

контексті поділу на функціональну (в межах видів на напрямів діяльності 

підприємства), структурну (в межах структурних підрозділів підприємства) та 

консолідовану (у поєднанні її різних видів). 

Аналітична підсистема ґрунтується на використанні різних видів аналізу 

(економічного, управлінського, податкового, стратегічного тощо) та відповідного 

інструментарію (нормативного, розрахункового, оцінного, аналітичного). Також 

можливе застосування зовнішнього аналізу, який відображає вплив чинників 

екзогенного характеру на фінансовий результат підприємства і використовує 

методики стратегічного аналізу, та внутрішнього, який передбачає проведення 

експрес-аналізу, факторного, аналізу фінансових результатів, рентабельності 

реалізації, аналізу розподілу прибутку, рівень його капіталізації тощо. 
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Обліково-аналітичне забезпечення повинно забезпечувати досягнення цілей 

діяльності підприємства, а отже, до основних його завдань, на нашу думку, 

доцільно віднести: 

– формування повної і достовірної інформації в розрізі джерел доходів на 

напрямків витрат підприємства; 

– створення можливостей щодо виявлення резервів підвищення позитивного 

фінансового результату; 

– формування прогнозної інформації для обґрунтування стратегічних рішень. 

Обліково-аналітичне забезпечення як основа прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень спрямоване на формування у користувачів зовнішньої та 

внутрішньої інформації повних, обʼєктивних, неупереджених висновків щодо 

фактичного стану фінансових результатів підприємства з прийняттям в 

подальшому поточних та стратегічних рішень. 

Стратегічний аспект в управлінні фінансовими результатами підприємства 

має перспективну спрямованість, передбачає динамічну гнучкість управлінських 

рішень із орієнтацією на конкурентне середовище, які спрямовані на досягнення 

довгострокових переваг у реалізації власних бізнес-інтересів. 

Отже, обліково-аналітичне забезпечення доцільно розглядати як сукупність 

елементів, процедур та інструментарію, які інтегровані в загальну систему 

управління підприємством та спрямовані на досягнення економічної вигоди й 

максимізацію позитивного фінансового результату підприємства.  

При розробці концепції обліково-аналітичного забезпечення системи 

управління формуванням фінансових результатів на основі системного підходу 

вважаємо, що ключовим у даному контексті є забезпечення максимізації 

фінансових результатів й оптимального їх розподілу в контексті формування і 

використання прибутку та управління доходами, витратами й ризиками. Згідно із 

запропонованим підходом концепція орієнтована на забезпечення економічного 

розвитку підприємства та зростання його вартості, що є необхідним атрибутом 

ринкового середовища. Основною ідеєю концепції обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів є їх 
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максимізація на основі цілісної інформаційної системи із створення якісної і 

релевантної інформації щодо процесу формування доходів, витрат і розподілу 

прибутку з позицій забезпечення економічного зростання та вартості підприємства 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Складові концепції обліково-аналітичного забезпечення системи 

управління формуванням фінансових результатів (сформовано автором) 

КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Основна концептуальна ідея – максимізація позитивних фінансових 

результатів на основі цілісної інформаційної системи щодо процесу 

формування доходів, витрат й розподілу прибутку. 

Завдання 

– формування повної і достовірної 

інформації в розрізі джерел доходів та 

напрямків витрат підприємства; 

– створення можливостей щодо 

виявлення резервів підвищення 

позитивного фінансового результату; 

– формування прогнозної інформації 

для обґрунтування стратегічних 

рішень. 

Методи визначення фінансових 

результатів 

– абсолютних та відносних показників; 

– коефіцієнтний; 

– визначення ринкової вартості 

капіталу підприємства; 

– вартісно-орієнтований, капіталізації. 

Підсистеми 

– облікового забезпечення; 

– аналітичного забезпечення. 

Функції управління 

Форми 

– формування фінансових 

результатів; 

– використання фінансових 

результатів. 

Принципи 

Чинники впливу 

– внутрішні; 

– зовнішні. 

Інструменти 

– зовнішній аудит; 

– внутрішній аудит; 

– ризик-менеджмент. 

Результат – забезпечення економічного зростання та підвищення 

вартості підприємства 

Цілі 

– оптимізація витрат підприємства; 

– підвищення доходів підприємства;  

– відновлення фінансової 

стабільності підприємства. 
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Обліково-аналітичне забезпечення системи управління формуванням 

фінансових результатів пов’язане з удосконаленням методів, форм та 

інструментів здійснення даної діяльності з орієнтацією на ефективне 

формування та розподіл прибутку з врахуванням сучасного інструментарію 

управління доходами, витратами та ризиками. Дана концепція в процесі її 

реалізації забезпечує визначений результат. 

Універсальний характер даної концепції вимагає конкретизації у 

галузевому контексті та відповідно до галузі економіки й специфіки формування 

доходів, витрат і фінансових результатів. Одним із важливих в економічному та 

соціальному аспектах видів економічної діяльності є наземні перевезення такими 

видами транспорту міського та приміського сполучення (КВЕД 9.31 

“Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення”), який 

включає пасажирські наземні перевезення міського та приміського сполучення 

[124]. Зазначені перевезення здійснюються такими видами наземного 

транспорту, як автобуси, трамваї, тролейбуси, метро тощо. Дані послуги 

здійснюються автотранспортними підприємствами, які надають послуги з 

перевезення пасажирів та розрізняються за організаційно-правовою формою 

господарювання, особливостями надання та відшкодування пільгових 

перевезень, формування доходів та витрат і фінансових результатів, специфікою 

обліку та інформаційної бази.  

На основі узагальнення існуючої статистичної інформації про фінансові 

результати діяльності підприємств за видами економічної діяльності “Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність” (КВЕД-2010) з усіх 

зареєстрованих підприємств у 2015 р. 70,9 % одержали прибуток у розмірі 

23093,7 млн грн, у 2019 р. – 73,8 % з позитивним результатом 44391,4 млн грн. 

Підприємства, які отримали як фінансовий результат збиток, становили у 2015 р. – 

29,1 %, або -37015,5 млн грн, у 2019 р. – 26,2 % із збитками 29976,7 млн грн. Тобто 

інформація про фінансові результати транспортних підприємств не наводиться 

окремо, а у взаємозвʼязку з іншими видами. Інформація про позитивні й негативні 

фінансові результати підприємств представлена на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Динаміка позитивних та негативних фінансових результатів 

діяльності підприємств транспорту, складського господарства, поштової та 

кур’єрської діяльності України за 2015-2019 рр. (сформовано автором на основі 

табл. Б.1, додаток Б) 

 

Вважаємо, що основні завдання обліково-аналітичного забезпечення 

автотранспортного підприємства з надання послуг із перевезення пасажирів 

повʼязані з: забезпеченням майнових інтересів держави чи приватних власників 

з позицій ефективного надання послуг; визначенням собівартості перевезень 

автотранспортних послуг в умовах зростання цін на електроенергію та паливо 

для правильності відображення фінансового результату; здійсненням обліку 

доходів та запровадженням електронних форм ідентифікації вартості та часу 

перевезень; формуванням інформаційної бази для оцінювання фінансового 

результату в умовах існуючих ризиків. 

Подальший розвиток обліково-аналітичного забезпечення на 

автотранспортних підприємствах необхідно здійснювати шляхом створення 

відповідних центрів відповідальності. Оскільки немає одностайного підходу до 

трактування даного поняття, вчені розглядають дане поняття з різних точок зору. 

Зокрема, І. П. Білоусова відзначає, що “центр відповідальності – це підрозділ або 
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окремий працівник, де здійснюються витрати будь-яких ресурсів чи доходи, або 

одночасно проводяться витрати ресурсів і одержання доходів” [27, с. 42]. 

Виходячи з даного трактування, можна відзначити, що центр відповідальності – 

основний інструмент обліково-аналітичного забезпечення, за допомогою якого 

можливо здійснювати управління фінансовими результатами. В свою чергу, 

С. Ф. Голов відзначає, що це “сфера (сегмент) діяльності, де встановлюється 

персональна відповідальність менеджера за контрольовані ним показники 

діяльності” [78, с. 406], тобто управління фінансовими результатами з 

виокремленням центру доходів та центру витрат – це основна сфера обліково-

аналітичного забезпечення автотранспортного підприємства (рис. В.1, 

додаток В). Необхідність у центрі доходів зумовлена накопиченням та 

обробленням аналітичної інформації стосовно формування доходів 

автотранспортних підприємств, де вказується динаміка, опис поелементного 

складу статей доходів, та врахуванням кількості перевезень, пасажирообороту і 

конкретизацією видів транспорту для здійснення перевезень. Для досягнення 

позитивного фінансового результату важливим центром відповідальності є 

витратний, оскільки перевезення здійснюються із значною часткою 

матеріальних витрат, передусім палива, трудових та амортизаційних. Існування 

центру прибутку на автотранспортних підприємствах вважаємо недоцільним, 

оскільки повне, обʼєктивне та достовірне виконання центрами доходів і витрат 

покладених завдань забезпечує правомірне виведення фінансового результату, 

який є важливим для власників (акціонерів), менеджерів та користувачів 

інформації. Головний бухгалтер підприємства є відповідальною особою, яка 

підтверджує правильність і достовірність інформації про фінансові результати. 

Важливу роль у системі обліково-аналітичного забезпечення управління 

фінансовим результатом підприємства має удосконалення інформаційного 

забезпечення, яке спрямоване на забезпечення достовірності, аналітичності та 

оперативності інформації; врахування впливу внутрішніх та зовнішніх факторів 

на формування та достовірне відображення в обліку фінансових результатів. 

Сучасне обліково-аналітичне забезпечення є основою для здійснення ефективної 
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господарської діяльності автотранспортного підприємства та забезпечення 

управління процесом формування фінансових результатів.  

Існуючі недоліки у методиці здійснення фінансового обліку та часто 

відсутність тісного взаємозв’язку з управлінським обліком, недостатньо повне 

використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію 

економічного аналізу призводять до недостатньо достовірного відображення 

фінансових даних, необʼєктивності інформації щодо пасажиропотоків та 

дохідності послуг з перевезень пасажирів автотранспортних підприємств й 

заниження фінансових результатів, що зменшує привабливість та комфортність 

пасажирських автоперевезень, невідповідність їх сучасним вимогам 

цифровізації й впровадження електронного обліку кількості пасажирів. 

Впровадження внутрішньогосподарського контролю із застосуванням 

управлінського обліку та економічного аналізу дозволить підвищити 

ефективність управлінського процесу та його дієвість на підприємстві. На основі 

даних управлінського обліку доцільним є запровадження за центрами 

відповідальності доходів і центрами витрат спеціалізованої оперативної 

звітності, що, в свою чергу, уможливить процес здійснення контролю за 

достовірністю відображення звітних даних та процесом формування фінансових 

результатів. Отже, впровадження сучасних інформаційних технологій, 

новітнього інструментарію обліку, аналізу та контролю є основою підвищення 

ефективності системи прийняття управлінських рішень на автотранспортному 

підприємстві в процесі формування фінансових результатів та зумовлює потребу 

активного відстеження змін у середовищі його функціонування. 

Управління фінансовими результатами є ключовим етапом при здійсненні 

господарської діяльності на автотранспортних підприємствах в контексті 

формування, розподілу й подальшої капіталізації прибутку та забезпечення 

соціального й безпекового аспектів. Поділяємо позиції вчених, які стверджують, 

що управління підприємством є процесом та послідовною сукупністю дій, які 

дозволять підвищити ефективність його діяльності, а отже, систему управління 

можна розглядати як сукупність таких процесів та дій. Важливим аспектом на 
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автотранспортних підприємствах є врахування особливостей надання послуг з 

перевезення пасажирів, специфіки пільгових умов для окремих категорій, 

суттєвих витрат й потреби використання специфічного інструментарію у 

реалізації управлінського процесу щодо аналізу, регулювання, планування, 

організації, мотивації та контролю. Впровадження дієвих заходів у фінансово-

господарську діяльність автотранспортного підприємства неможливе без 

здійснення ефективного управління фінансовим результатом з врахуванням 

послідовності здійснення управлінського процесу й спрямованості його на 

максимізацію позитивних фінансових результатів (рис. 1.6).  

 

 

Рис. 1.6. Етапи формування системи управління фінансовими 

результатами підприємства (сформовано автором) 
 

Прийняття фінансових та управлінських рішень на автотранспортних 

підприємствах у контексті забезпечення позитивних фінансових результатів 

потребує впровадження прийомів та методів, які б ґрунтувалися на обліку, 

аналізі та контролі діяльності підприємства (рис. 1.7). 

Визначення основних елементів системи управління  

Удосконалення інформаційної бази 

Визначення величини впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на 

формування фінансових результатів 

Планування фінансових результатів 

Визначення фінансових результатів 

Оптимізація величин фінансових результатів 

 достовірність 

 аналітичність 

 оперативність 

-  
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Рис. 1.7. Процес формування на підприємстві обліково-аналітичного 

забезпечення (сформовано автором) 

 

Створення обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві необхідно 

розмежовувати щодо економічної та контролюючої систем даних. Перша 

підсистема базується на даних фінансового обліку та здійсненні аналізу, друга – 

на управлінському обліку й контролі та забезпечує правильність прийняття 

економічних рішень. Економічна система даних є висхідною ланкою процесу 

управління, на якій базується фінансовий облік та економічний аналіз. У 

подальшому результати проведеного аналізу слугують підґрунтям для 

контролюючої системи даних при здійсненні управлінського обліку та 

контролю. Отже, інформаційна складова займає визначальне місце в обліково-

аналітичному забезпеченні та охоплює фактичні дані обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів.  

Вважаємо доцільним виокремити контролюючу систему даних як другий 

елемент управління, яка базується на управлінському обліку та здійсненні аудиту 

Контролююча система даних 

Економічна система даних 

Фінансовий облік Економічний аналіз 

Прийняття економічних рішень 

Управлінський облік Контроль 

Обліково-аналітичне забезпечення 
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підприємства. Дані управлінського обліку є фактологічною базою з веденням 

спеціалізованої звітності для здійснення внутрішньогосподарського контролю, 

що забезпечує деталізацію звітних фінансових даних діяльності 

автотранспортного підприємства. Важливість проведення аудиту як складової 

контролюючої системи полягає у виявленні недоліків, порушень та способів їх 

усунення. 

Загалом у кінцевому підсумку при формуванні обліково-аналітичної 

системи автотранспортного підприємства на основі реалізації вищезазначеного 

логічно-послідовного процесу здійснюється прийняття обґрунтованих 

економічних рішень з урахуванням коригуючих параметрів, сформованих 

контролюючою системою.  

В умовах поглиблення конкурентних відносин посилюється роль 

інформації у діяльності автотранспортних підприємств та потреба в її 

комплексності, повноті й достовірності. Це зумовлено тим, що фінансова 

звітність у сучасному форматі в неповній мірі задовольняє інформативні та 

аналітичні запити як управлінського персоналу, так і внутрішніх й зовнішніх 

користувачів інформації, зокрема кредиторів та інвесторів. Тому важливим у 

прикладному аспекті є створення інтегрованої звітності, яка б визначалася 

вищим ступенем інформативності та структурованості для бізнес-партнерів та 

інших зацікавлених сторін і містила не лише фінансову, але й іншу оперативну 

інформацію, яка б розкривала поточний стан справ, існуючі досягнення та 

стратегічні альтернативи розвитку автотранспортного підприємства. 

Отже, існуюча система фінансової звітності недостатньо повно розкриває 

актуальну інформацію, що, у свою чергу, ускладнює опрацювання та аналіз 

показників діяльності підприємства. Тому виникає потреба у більш чіткій 

інтерпретації даних, стислості та зрозумілості інформації про діяльність 

автотранспортного підприємства. Саме цей критерій і враховує сучасна 

інтегрована звітність, яка відзначається вищим ступенем надійності і прозорості. 

Така звітність дає змогу всебічно та об’єктивно відображати існуючий стан справ 

на підприємстві, забезпечує можливість здійснення контролю за фінансовими 
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ресурсами та формуванням капіталу за видами й структурою. Інформація, 

наведена в інтегрованій звітності, важлива для інвесторів, відображає стан 

капіталізації й допомагає оцінити поточні та стратегічні орієнтири, можливості 

подальшого розвитку автотранспортного підприємства, його 

конкурентоспроможність та особливості дивідендної політики й віддачі на 

вкладений капітал.  

Формування інтегрованої звітності на підприємствах у розрізі різних форм 

власності є значимим не лише для підприємств приватної та акціонерної форм, 

але й для державного сектору та некомерційних організацій. Впровадження у 

міжнародну практику Міжнародного стандарту інтегрованої звітності (2013 рік) 

ґрунтується на реалізації концепції “сталого розвитку”, яка передбачає більш 

широкий та корисніший інформаційний спектр стосовно діяльності організації. 

Звітність є важливим інструментом як для інтегрованого розуміння процесів, які 

відбуваються на підприємстві, так і при обґрунтуванні якісних критеріїв 

інформаційної бази та пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування 

підприємства. Від структурованості, чіткості, повноти та достовірності 

інформації залежить обґрунтованість та раціональність прийняття управлінських 

рішень, які спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємства. 

Фінансові результати діяльності необхідно оцінювати з позицій 

ідентифікації та кількісного вимірювання впливу ризиків автотранспортного 

підприємства. Ризик розглядається в контексті подій, які негативно впливають 

на фінансовий результат й досягнення тактичних і стратегічних цілей суб'єкта 

господарювання.  

У взаємозвʼязку впливу на діяльність підприємства та результативність 

його діяльності В. С. Гуров та С. Г. Чеглакова розрізняють 4 зони ризику: 

1) безризикова – повна відсутність чи наявність незначних втрат; 

2) допустимого ризику – рівень втрат перебуває в межах ставки 

рефінансування Центрального банку; 

3) критичного ризику – існує можливість втрати всіх поточних активів; 

4) катастрофічна – можлива втрата всіх активів підприємства і появи 
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перших ознак банкрутства [86, с. 15-16]. 

Отже, на основі визначення співвідношення досягнутого фінансового 

результату та ризику можна зробити висновок, в якій із зон знаходиться 

підприємство, та розробляти заходи, повʼязані з реагуванням на загрози.  

Оскільки діяльність підприємства має операційний, інвестиційний та 

фінансовий характер, то ризики супроводжують усі види діяльності і 

безпосередньо впливають на фінансові результати. Тому інформація про 

існуючі, потенційні та прогнозовані ризики у діяльності автотранспортного 

підприємства є важливою в контексті формування позитивного чи негативного 

впливу на фінансові результати та стан корпоративної, особистісної та безпеки 

його функціонування.  

З-поміж численних ризиків функціонування підприємства, на нашу думку, 

доцільно виокремити економічні ризики. Одним із них є ризик недобросовісної 

конкуренції з боку інших пасажирських перевізників. Незважаючи на єдиний 

підхід до встановлення тарифу на міські перевезення пасажирів для всіх 

перевізників, ризик недобросовісної конкуренції проявляється у зниженні 

привабливості перевезень певними видами автотранспорту, перевагами 

конкурентів щодо місткості, стану автотранспорту, інтенсивності руху. Вагомим 

також є ризик, який повʼязаний із механізмами компенсацій вартості проїзду для 

пільгових категорій пасажирів. У звʼязку з тим, що відшкодування пільгового 

проїзду здійснюється частково, зростає ризик збитковості маршрутів, які 

користуються більшою популярністю серед пасажирів пільгових категорій. 

Значним також залишається ризик підвищення тарифів, який може 

популяризувати перехід на користування послугами перевезення 

електротранспортом серед малозабезпечених категорій пасажирів. Ціновий 

ризик підвищення вартості палива чинить вплив на зростання витрат, з одного 

боку, та автоматично є підґрунтям для підвищення вартості перевезень. 

Важливим аспектом у класифікації економічних ризиків є врахування ризику 

зростання інфляції, оскільки тарифи розробляються на основі аналітичних даних 

звітного періоду, однак із зростанням інфляції виникає невідповідність тарифів 
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при розрахунку оплати проїзду та реальних темпів знецінення грошової одиниці. 

Отже, вважаємо, що економічний та фінансовий ризики є взаємоповʼязаними та 

взаємозалежними.  

Для автотранспортних підприємств значущим є вплив технічних ризиків, 

які пов’язані з фізичним та моральним зношенням транспортних засобів, 

ремонтом і технічним обслуговуванням. Для зниження цього ризику необхідно 

здійснювати систематичне сервісне обслуговування пасажирських транспортних 

засобів згідно з умовами договору (на тендерній основі) чи при проведенні 

ремонтних робіт власними силами.  

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

впровадження інтегрованої звітності на автотранспортних підприємствах є 

важливим також і для можливостей збільшення їх інвестиційної привабливості й 

залучення фінансових ресурсів, які будуть спрямовані на придбання 

транспортних засобів для перевезення пасажирів з кращими експлуатаційними 

параметрами, такими як більша пасажиромісткість та можливість перевезення 

пасажирів з особливими потребами, що дозволить збільшити обсяг доходів 

автотранспортних підприємств.  

Автотранспортне підприємство постійно стикається з потребою вирішення 

двох протилежних завдань: з одного боку, забезпечити належний обсяг 

виконаних послуг, а з іншого, – мінімізувати експлуатаційні витрати. Доходи 

таких підприємств формуються за рахунок виручки від перевезень, виручки від 

надання автомобілів в оренду та прокат, виручки від складських операцій, 

орендної плати за використання активів, комісійних доходів у вигляді винагород 

тощо. Витрати автотранспортного підприємства включають такі елементи, як: 

матеріальні, витрати на оплату праці, соціальний захист, амортизацію, інші 

витрати. Особливе значення в даній галузі мають витрати на автомобільні шини, 

паливно-мастильні матеріали, заробітну плату, ремонт автотранспорту. 

Для максимізації позитивного фінансового результату необхідно 

забезпечити належний облік доходів та витрат із врахуванням специфіки 

діяльності автотранспортних підприємств та впровадити обліково-аналітичне 
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забезпечення даного процесу. Без належного розвитку транспортної галузі 

неможливе обслуговування виробничих та особистих потреб у суспільстві, а 

критерій максимізації фінансових результатів досягається з врахуванням 

характеристик галузі, в якій не створюються матеріальні блага, а надаються 

послуги з перевезення, тобто транспортно-логістичного сервісу для 

обслуговування суспільних потреб. 

 

 

1.3. Вплив організаційних особливостей діяльності підприємства на 

формування фінансових результатів  

 

В умовах сьогодення діяльність автотранспортних підприємств базується 

на засадах, задекларованих у Національній транспортній стратегії України до 

2030 року [186]. Ключовими завданнями транспортної галузі суспільного 

виробництва має стати не лише задоволення потреб населення та галузей 

економіки, але й досягнення якості послуг, безпеко- та екологічно-орієнтованого 

розвитку транспортних перевезень. Необхідно відзначити, що транспортна 

галузь України перебуває у незадовільному стані щодо стану основних засобів, 

неефективного використання наявного транспортного потенціалу, якості 

перевезень та безпеки транспорту й пасажирів, що унеможливлює конвергенцію 

транспортної мережі України у Трансʼєвропейську транспортну мережу [186].  

Реалізація даної Стратегії та реформування державного управління в Україні 

на засадах децентралізації створює сприятливі умови не лише для вирішення 

питань модернізації транспортної інфраструктури, але й впровадження дієвих 

механізмів інвестування на державному й регіональному рівнях, зокрема державно-

приватного партнерства, інноваційних транспортних проєктів та програм 

діджиталізації. А отже, перспективною є задекларована у Стратегії форма 

фінансування у вигляді комбінування внутрішніх і зовнішніх джерел, проєктів 

державно-приватного партнерства, грантів, коштів співфінансування від 

міжнародних фінансових інституцій та приватних інвесторів. 
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Проведення адміністративно-територіальної реформи, надання фінансової 

та господарської самостійності органам місцевого самоврядування дозволяє 

розширити не лише можливості фінансування у діяльності автотранспортних 

підприємств, але й впровадити новітні інструменти залучення інвесторів та 

кредиторів і розвинути різноманіття форм власності на засадах конкуренції, 

якості безпеки для забезпечення максимізації фінансових результатів діяльності. 

Підтримуємо позицію вченого О. Є. Козіна, який відзначає, що у сучасних 

соціально-економічних умовах трансформації, які відбуваються у 

транспортному комплексі, зокрема у перерозподілі транспортних потоків та 

частки видів транспорту в здійсненні перевезень, автомобільний транспорт стає 

основним видом транспорту, який забезпечує більшість потреб регіонів у 

вантажних і пасажирських перевезеннях [127, с. 76].  

Разом з тим, діяльність автотранспортних підприємств в Україні та у 

регіонах супроводжується низкою проблем: моральна і фізична зношеність 

автотранспортних засобів, неякісний стан дорожньої інфраструктури, 

відсутність джерел фінансування (крім власних), недоступність банківських 

кредитів та непривабливість для зовнішніх інвесторів, недосконале обліково-

аналітичне забезпечення, нерозвиненість форм державно-приватного 

партнерства, концесії тощо. 

На ринку транспортних пасажирських перевезень функціонують 

підприємства різних організаційно-правових форм господарювання, які 

конкурують не лише за масштабами пасажироперевезень, але й за видами 

автомобільного та електротранспорту, складом автопарку та якістю наданих 

послуг.  

Отже, галузева належність підприємства, специфіка надання послуг та 

форма господарювання визначають організаційні особливості діяльності, які 

впливають на організацію та здійснення бухгалтерського обліку, що відображено 

в табл. 1.4. З організаційної точки зору та залежно від форм власності 

автотранспортні підприємства можуть бути державними, комунальними, 

приватними, спільними, комунальними, акціонерними товариствами, ТОВ та ін. 
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Таблиця 1.4 

Організаційні особливості діяльності підприємств та їх вплив на 

ведення бухгалтерського обліку 

Вид 

організаційних 

особливостей 

Коротка характеристика впливу 

1. Форма власності 

Відмінності у Плані рахунків бухгалтерського обліку, 

чітка регламентація асигнувань, цільове використання 

коштів, кошторисні обмеження або ж додаткове ведення 

управлінського обліку 

2. Вид економічної 

діяльності 

Залежно від мети та цілей діяльність підприємства не 

завжди спрямована на отримання прибутку 

3. Галузь 

економіки 

Виробнича та невиробнича сфера відрізняється 

веденням бухгалтерського обліку та керується різними 

нормативними документами 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження 

 

Згідно з дослідженнями Й. Я. Даньків, М. Я. Остапʼюк за формою 

власності автотранспортні підприємства (АТП) поділяються на державні, із 

змішаною формою власності та приватні. За належністю – на відомчі і загального 

користування. Автори вважають, що пасажирський автотранспорт формується 

здебільшого в АТП або приватних фірмах [89, с. 134]. 

З урахуванням особливостей діяльності автотранспортних підприємств 

вважаємо доцільним представити їх переваги і недоліки залежно від цінової 

політики та форм власності (табл. 1.5).  

Отже, форма власності є визначальним критерієм в обґрунтуванні 

особливостей діяльності автотранспортного підприємства. Зокрема, 

підприємства з державною формою власності мають прийнятні тарифи і платежі 

на транспорті з позиції визначення нормативних витрат на одиницю 

транспортної роботи, сплати податків та рівня рентабельності, який забезпечує 

встановлення економічно обґрунтованої вартості проїзду. 
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Таблиця 1.5 

Переваги та недоліки автотранспортних підприємств залежно від 

форм власності та цінової політики 

Форми 

власності 

автотранс-

портного 

підприємства 

Цінова політика Переваги Недоліки 

Державна, 

(комунальна) 

Встановлення 

прийнятної 

вартості, введення 

пільг 

Збільшення 

пасажиропотоку 

Недостатній обсяг 

асигнувань з місцевого 

бюджету 

Безкоштовний 

проїзд для 

зареєстрованих 

мешканців міста, 

платний для інших 

категорій 

населення 

Збільшення 

пасажиропотоку 

Додаткове податкове 

навантаження на 

населення, 

нерівномірність 

користування  

транспортом може 

призвести до менших 

надходжень до бюджету, 

що тягне за собою менше, 

ніж очікуване, 

відшкодування коштів 

АТП 

Приватна 

Встановлення 

рентабельної 

вартості, 

відсутність 

пільгових 

категорій 

пасажирів 

Вартість проїзду 

відповідає 

видаткам 

підприємства 

Висока вартість проїзду 

та відсутність пільг 

оплати за проїзд 

призводить до зменшення 

пасажиро- потоку і, як 

наслідок, – низького 

обсягу виручки 
Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження 

 

Щодо перевезення пасажирів пільгових категорій, то на законодавчому 

рівні бралися до уваги та затверджувалися різноманітні комбінації рішень, 

зокрема такі:  

1) нижча вартість квитка, при цьому пільговим категоріям надається 

можливість зниженої вартості проїзду, проте всі категорії пасажирів оплачують 

за проїзд; 

2) вища вартість проїзду, однак безкоштовним проїздом користуються 

пільгові категорії пасажирів; 
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3) з метою рівномірнішого пасажиропотоку впродовж дня та забезпечення 

для платних пасажирів більш комфортабельного проїзду для пільгових категорій 

чітко регламентуються години безкоштовного проїзду, однак у час пік пільги за 

проїзд скасовуються. 

У вітчизняній практиці не виключена можливість запровадження на основі 

адаптації закордонного досвіду роботи автотранспортних підприємств 

різноманітних варіантів безкоштовного проїзду в громадському транспорті. 

Одним із таких варіантів є можливість безкоштовного користування послугами 

міських транспортних перевезень для місцевих мешканців та підприємців, які 

зареєстровані у податковій службі й сплачують податок. Така модель є 

притаманною для окремих міст США та Європи. Безумовними перевагами 

моделі є широка доступність місцевих жителів до користування послугами 

міських перевезень, що сприяє збільшенню пасажиропотоків, зменшенню 

потреби у використанні приватних автомобілів і дозволяє розвантажити 

автомобільні дороги, зменшити або уникнути заторів, покращити екологічний 

стан довкілля. Отже, впровадження таких нововведень дозволить звести до 

мінімуму час простою у заторах та перебування в дорозі автотранспорту, 

зменшити обсяг витрат паливно-мастильних матеріалів, збільшити швидкість та 

інтенсивність обертання одиниці транспортного засобу на маршруті, скоротити 

для пасажирів час очікування транспорту, регламентувати перевезення за 

кількістю та часовим діапазоном.  

Реалізація даної моделі передбачає повну компенсацію вартості проїзду 

пасажирів пільгових категорій за рахунок податку (як правило, податку з 

фізичних осіб), який за кордоном сплачують у місцевий бюджет фізичні особи, 

зареєстровані за фактичним місцем проживання чи роботи у податковій службі 

міста. Звідси можна констатувати, що впровадження безкоштовного проїзду 

можливе лише у тих містах, у яких рівень доходів громадян є високим, оскільки 

в протилежному випадку для компенсації збитків за безкоштовний проїзд 

необхідно збільшувати податкове навантаження. У звʼязку з цим актуалізується 

проблема доцільності таких нововведень, оскільки рівень сплати податку є 



68 

 

однаковим для всіх, незважаючи на те, що різні категорії місцевих мешканців 

нерівномірно користуються автотранспортом. Проблемним аспектом також є 

збільшення автопарку через зростання пасажиропотоку, оскільки це вимагає 

значних обсягів капіталовкладень міст. Очевидним є те, що, сплачуючи податок, 

мешканці міста висуватимуть підвищені вимоги до комфортабельності 

перевезень міським автотранспортом, зокрема наповненості транспортних 

засобів лише місцями для сидячих пасажирів, наявності кондиціонерів у салонах 

тощо. Реалізація таких вимог потребує значних додаткових капіталовкладень, а 

отже, зумовлює потребу в пошуку додаткових джерел фінансування та розробки 

механізмів їх окупності.  

Отже, для того, щоб перехід на надання безкоштовних послуг з 

перевезення пасажирів був економічно обґрунтованим, необхідно здійснити 

розрахунок доходів та витрат місцевого бюджету з диференціацією видів 

міських автотранспортних перевезень, сум сплачених податків зареєстрованими 

мешканцями міста, кількості мешканців міста й осіб пільгових категорій, які не 

є платниками податку та не здійснюють плати за проїзд у повному обсязі.  

Оскільки в сучасних умовах існують різноманітні форми власності 

автотранспортних підприємств, це створює, в свою чергу, широкий спектр 

можливостей для вибору якісних перевізників з позицій їх відповідності 

встановленим критеріям як на законодавчому рівні, так і з урахуванням 

спроможності надавати якісні послуги з пасажирських перевезень і на цій основі 

задовольняти споживчі потреби громадян. Позитивом є те, що одночасно з 

електронними квитками є квитки, які компостуються у транспорті. Їх можливо 

придбати різними способами, починаючи від купівлі у спеціально відведених 

місцях до водія транспорту, однак у такому випадку вартість квитка буде 

дорожчою. Враховуючи альтернативність джерел доходів автотранспортних 

підприємств, можливості максимізації фінансового результату залежатимуть 

передусім від раціональності використання їх надходжень та своєчасності 

повернення заборгованості місцевих бюджетів за автотранспортні перевезення 

пасажирів пільгових категорій. 
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Варто зазначити, що функціонування автотранспортного підприємства 

безпосередньо залежить від прийняття організаційних рішень, які ґрунтуються 

на інформації, відображеній у фінансовому та управлінському обліку, 

результатах проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності та 

внутрішньогосподарського контролю. Особливе значення має управлінський 

облік, який відображає основні сегментні напрями бізнесу, рівень їх витратності 

і дозволяє оцінити ефективність управління та функціонування 

автотранспортного підприємства, його спроможність забезпечувати позитивний 

фінансовий результат, який, у свою чергу, відображається у фінансовому обліку.  

До основних напрямів організації управлінського обліку на 

автотранспортному підприємстві вважаємо доцільним віднести, такі як: а) облік 

автошин та паливно-мастильних матеріалів у розрізі окремих автотранспортних 

засобів і водіїв; б) діагностика та підтвердження справності транспортного 

засобу; в) контроль за фактом наявності запасних частин та інших матеріалів для 

забезпечення своєчасного проведення власними силами ремонтних робіт; г) 

оперативний облік даних, які відображають стан експлуатації транспортних 

засобів у розрізі кожного маршруту; д) облік витрат на оплату праці у розрізі 

водіїв, маршрутів та у взаємозалежності від виручки за здійснені 

пасажироперевезення.  

В свою чергу, інформація, отримана за даними синтетичного обліку усіх 

видів витрат, є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, які 

спрямовані на їх скорочення та оптимізацію. Це важливо з практичної точки 

зору, оскільки елементний склад витрат є основою для калькулювання 

собівартості послуг з перевезення пасажирів, яка визначає тарифи на транспортні 

послуги й забезпечує позитивний чи негативний фінансовий результат 

діяльності автотранспортного підприємства.  

На нашу думку, необхідно правильно та достовірно організувати ведення 

аналітичного обліку витрат і забезпечувати їх достовірне відображення в 

управлінській звітності, аналізувати на всіх етапах їх виникнення з метою 

оптимізації й мінімізації, що позитивно вплине на собівартість послуг з 
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перевезення пасажирів.  

При формуванні фінансових результатів важливим аспектом також є 

ведення аналітичного обліку доходів, що дозволяє виявляти резерви їх 

збільшення, окреслювати додаткові джерела фінансування на розвиток сучасних 

транспортних послуг, які диференціюються та урізноманітнюються залежно від 

потреб населення та суб᾽єктів економічних відносин. 

Багатьма науковцями відзначається характерна особливість обліку на 

транспорті, яка полягає в тому, що тут немає процесу виготовлення продукції, а 

лише надання послуг. Так, О. Є. Висока розглядає транспортну послугу як товар 

та відзначає, що вона має речовий зміст [64, с. 77]. На нашу думку, це різні 

категорії, оскільки автор порівнює діяльність виробничої і невиробничої сфери. 

Враховуючи той факт, що робота автотранспорту належить до невиробничої 

сфери, пропонуємо виокремити організаційні особливості, властиві лише даній 

сфері, що є важливим для правильності обліку на автотранспортних 

підприємствах. З цією метою здійснимо узагальнюючу характеристику та 

виокремимо характерні ознаки автотранспортних підприємств у порівнянні з 

іншими у невиробничій сфері, що наведено у табл. 1.6. 

Специфіка автотранспортних перевезень та різноманіття організаційно-

правових форм підприємницької діяльності зумовлюють особливості ведення 

фінансового та управлінського обліку й визнання доходу. Так, згідно з НП(С)БО 

15 поняття доходу від надання послуг визнається в залежності від ступеня 

завершеності операції, за умови достовірної оцінки результату даної операції 

[181]. Розглянемо, чи відповідає визнання доходу від пасажирських перевезень 

автотранспортним підприємством критеріям, зазначеним у даному Положенні 

(табл. 1.7).  

Дані табл. 1.7 дозволяють констатувати, що на автотранспортних 

підприємствах можливість достовірної оцінки доходу та економічної вигоди 

практично відсутня, оскільки немає чіткого обліку надходжень та ймовірність 

достовірної оцінки витрат на перевезення залишається недосконалою (тарифи, 

пільговики тощо).  
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Таблиця 1.6 

Види наданих послуг, їх особливості, вплив на дохід та собівартість 

перевезення пасажирів 

Послуги автотранспорту 
Послуги інших підприємств 

невиробничої сфери 

1. Собівартість послуг є вищою за вартість 

проїзду 

1. Собівартість наданих послуг 

дорівнює або вище суми витрат 

на їх здійснення 

2. Рівень доходів коливається залежно від 

кількості пільговиків та інших соціальних 

обставин. Наприклад, перевезення 

обмеженої кількості пасажирів під час 

карантинних обмежень. 

2. Кількість наданих послуг 

більш стабільна (за винятком 

сезонних послуг) 

3. Неповне відшкодування витрат 

3. Відсутність залежності від 

дотаційного забезпечення або 

чіткий розрахунок здійснення 

асигнувань 

4. Відсутність повноти контролю за 

визначенням доходів 

4. Наявність достовірного обліку 

надходжень 

5. Потреба великих капіталовкладень у 

процесі перевезення 

5. Не всі види послуг є 

капіталозалежними 

6. Залежність прийняття економічних 

рішень від Виконкому 

6. Автономність прийняття 

економічних рішень 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження 

 

Аргументованою вважаємо позицію А. В. Базилюк та О. І. Малишкіна, які 

стверджують, що для того “щоб проконтролювати витрати, підприємства мають 

право встановлювати процедуру здійснення контролю на основі дотримання 

визначених типових норм витрат ресурсів, як таких, що є найбільш 

обґрунтованими” [17, с. 78]. Поряд з тим, Н. Ю. Грицак наголошує на існуванні 

“невідповідності форм первинних документів оформлення процесу перевезень 

вимогам щодо побудови інформаційної системи підприємства й рівня 

аналітичності інформації, надання якої забезпечується системою 

бухгалтерського обліку” [83, с. 144].  
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Таблиця 1.7 

Відповідність визнання доходів 

Умови достовірної оцінки 

результату здійснення послуг 

згідно з НП(С)БО 15 “Дохід” 

Характеристика відповідності поняття 

“дохід” на автотранспорті 

Можливість достовірної оцінки 

доходу 

Дана можливість відсутня, оскільки 

немає чіткого обліку надходжень 

Імовірність надходження 

економічних вигод від надання 

послуг 

Немає, тому що економічна вигода 

визнається на основі доходу, а 

можливість його достовірної оцінки від 

наданих перевезень відсутня; до того ж, 

вартість перевезень вища за ціну проїзду 

Можливість достовірної оцінки  

ступеня завершеності надання 

послуг на дату балансу 

Перевагою здійснення пасажирських 

перевезень міського сполучення є 

короткий проміжок часу, що виключає 

незавершеності робіт 

Можливість достовірної оцінки 

витрат, здійснених для надання 

послуг, необхідних для їх 

завершення 

На нашу думку, поняття витрат слід 

розділити на дві складові: витрати на 

здійснення пасажирських перевезень, які 

можливо чітко визначити завдяки 

введенню аналітичного обліку, та суму 

недоотриманої плати за проїзд, яка 

виникає через неможливість чіткого 

контролю обліку доходів 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження 

 

Наявність проблем надання якісних транспортних послуг та виконання 

міським транспортом соціальних функцій для осіб із низькою мобільністю, 

інвалідністю та пільговиків вимагає прикладного підтвердження з позиції 

оцінювання стану пасажирських перевезень у розрізі окремих видів 

громадського транспорту, що відображено в табл. 1.8. На основі наведених даних 

можна відзначити, що найбільшу частку у сфері пасажирських перевезень в 

Україні займав автомобільний транспорт, проте тенденція до зниження за 2015-

2019 рр. склала 17,9 %, що становило 37,4 % від усіх перевезень. Якщо за 2015 р. 

автомобільним транспортом було перевезено 1666 млн пас., то у 2019 р.  1367,5 

млн пас., тобто зниження пасажирообороту становило 1,21 рази. 
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Таблиця 1.8 

Динаміка обсягів перевезення пасажирів за внутрішньоміським 

сполученням окремими видами транспорту в Україні за 2015-2019 рр. 

(млн пас.) 

Види транспорту 

Роки 2019 р.  

у % до 

2015 р.  
2015 2016 2017 2018 2019 

Автомобільний 

(автобуси) 
1666 1494 1501 1436 1367,5 82,1 

% автотранспорту у 

всіх перевезеннях  
39,8 38,1 38,0 37,3 37,4 Х 

Тролейбусний 1081 1039 1058 1016 945 87,4 

Трамвайний 739 694 676 666 627 84,8 

Метрополітен 700 698 719 727 715 102,1 

Разом 4186 3925 3954 3845 3654,5 87,3 

Примітка. Сформовано автором на основі [92] 

 

За даний період обсяг перевезень пасажирів тролейбусами та трамваями 

також мав тенденцію до скорочення і становив у 2019 р. 945 млн пас., або 25,9 % 

 тролейбусні перевезення, 627 млн пас., або 17,2 %  трамвайні. У період 2015-

2019 рр. пасажиропотік метрополітену перевищив трамвайний у 1,1 рази, тобто 

абсолютний приріст перевезень у 2019 р. становив лише 15 млн пас. 

метрополітену.  

Графічна інтерпретація перевезення пасажирів за внутрішньоміським 

сполученням окремими видами транспорту в Україні за 2015-2019 рр. наведена 

на рис. 1.8.  

Загалом в Україні з 2015-2019 рр. пасажиропотоки скоротилися в 0,12 рази 

за всіма видами міського транспорту, крім метрополітену, а в абсолютному 

значенні на 1732 млн пас. (з 4186 до 3654,5 млн пасажирів).  

До основних причин зменшення обсягів пасажирських перевезень усіма 

видами міського транспорту в Україні і у Західному регіоні зокрема відносимо 

значне скорочення чисельності населення в Україні. 
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Рис. 1.8. Графічна інтерпретація перевезення пасажирів за 

внутрішньоміським сполученням окремими видами транспорту в Україні за 

2015-2019 рр. (сформовано автором на основі [92]) 

 

Станом на 01.01.2015 р. чисельність населення в Україні становила 

42929,3 тис. осіб, а на 01.01.2020 р. - 41902,4 тис. осіб, тобто за аналізований 

період зменшилася на 1027,3 тис. осіб, або на 2,4% [293]. Несприятлива 

демографічна ситуація спричинена низкою факторів, серед яких: економічні, 

політичні і соціальні, тобто значне скорочення народжуваності, зростання 

передчасної смертності та інтенсифікація міграційних процесів серед населення 

в цілях пошуку високооплачуваної роботи.  

На зменшення чисельності перевезень пасажирів автобусами та іншими 

видами міського пасажирського транспорту негативний вплив мало збільшення 

рухомого складу приватного легкового автотранспорту “потенційних” 

пасажирів автобусів. Збільшення числа приватного автотранспорту посилило 

навантаженість на дорожньо-транспортну інфраструктуру, завантаженість доріг, 

викиди шкідливих речовин та вуглекислого газу, небезпеки екологічного 
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характеру та безпеки руху, створило загрози здоров’ю людей.  

Альтернативою автомобільному транспорту є електротранспорт, який є 

екологічнішим та дешевшим. Поряд з тим, в умовах сьогодення у багатьох 

європейських містах є значно комфортніші умови автобусних пасажирських 

перевезень, при цьому існує практика застосування електронних квитків, єдиних 

проїзних документів для всіх видів міського транспорту, запровадження 

безкоштовного проїзду та створення чітких графіків руху з дотриманням годин 

та тривалості проїзду, закріплення окремих смуг для руху за визначеними 

категоріями транспорту. Придбання електронних квитків для проїзду в 

автобусах здійснюється за допомогою спеціальних терміналів в основному на 

зупинках громадського автотранспорту, в системі онлайн на спеціальному сайті 

чи у мобільному додатку. Запроваджена та ефективно функціонує спрощена 

система оплати за проїзд для студентів. Поповнення студентських квитків 

проводиться через електронний чіп. В багатьох містах для туристів впроваджені 

спеціальні картки за проїзд, у вартості яких, окрім оплати послуг власне за 

перевезення, передбачена вартість входу до музеїв міста, що дає змогу збільшити 

додаткові надходження фінансових ресурсів до місцевого бюджету.  

Як на загальнодержавному рівні, так і в розрізі регіонів України і за 

відсутності в більшості з них метрополітенів автомобільний транспорт 

залишався лідером у перевезенні пасажирів. Узагальнена інформація щодо 

обсягів перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) у 

міському сполученні за регіонами наведена у табл. Г.1, додаток Г. За 2012-

2019 рр. обсяги перевезення пасажирів автобусами у міському сполученні в 

Україні скоротилися в 1,95 рази, або на 51,3 %, й становили у 2012 р.                 

2664,3 млн пас., у 2019 р. – 1367,5 млн пас. Лідером за даним показником 

залишалося м. Київ, проте тенденція до скорочення перевезення пасажирів 

склала 1,61 рази, або 61,9 %, з 317,4 млн пас. у 2012 р. до 196,7 млн пас. у 2019 р. 

Аналізуючи структуру перевезень автомобільним транспортом 

(автобусами) у міському сполученні за регіонами України (табл. Г.2, додаток Г), 

необхідно відзначити, що лідируючі позиції (понад 5 % від обсягу перевезень по 
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Україні) за цим показником у 2019 р. традиційно займали м. Київ (14,5 %), 

Дніпропетровська (7,2 %), Львівська (6,2 %), Миколаївська (5,8 %), Одеська 

(5,6 %), Запорізька (5,3 %) області, тобто регіони, які випереджають інші як за 

чисельністю населення, так і розвитком окремих галузей економіки.  

Середнє значення обсягів перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом за обсягом перевезень від 3 до 5 % у 2019 р. характерне для таких 

регіонів України, як Вінницька (3,9 %), Донецька (4,6 %), Кіровоградська 

(3,1 %), Полтавська (3,3 %), Рівненська (4,6 %), Сумська (4,3 %), Харківська 

(4,5 %), Херсонська (3 %), Хмельницька (3,2 %), Черкаська (3,2 %) області. 

Найнижче значення щодо обсягів перевезень (менше 3 %) припадало на такі 

регіони України: Волинська (2 %), Житомирська (2,5 %), Закарпатська (1,4 %), 

Івано-Франківська (2,9 %), Київська (2,8 %), Луганська (0,3 %), Тернопільська 

(2,1 %), Чернівецька (1,4 %), Чернігівська (2,3 %). Диференціація структури 

регіонів щодо перевезень автобусами у міському сполученні за 2019 р. наведена 

на рис. 1.9. 

 

 

Рис. 1.9. Групування регіонів України за питомою вагою перевезень 

автомобільним транспортом у міському сполученні за 2019 р. (сформовано 

автором на основі табл. Г.2, додаток Г) 

44,60%

34,70%

20,70%

регіони-лідери регіони із середнім значенням регіони-аутсайдери
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За нашими дослідженнями щодо обсягу перевезення пасажирів автобусами 

міського сполучення у Західному регіоні України, то він зменшився на 48,6 

млн пас., або на 14,7 % (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9 

Динаміка обсягів пасажирських перевезень автобусами міського 

сполучення у Західному регіоні України за 2015-2019 рр. 

(млн пас.) 

Західні регіони 

України в розрізі 

областей 

Роки 
Зміни у 

2019 р. 

до 2015 р. 2015 2016 2017 2018 2019 

Західні регіони 

України,  

у тому числі: 

330,7 282,1 295,1 284,6 282,1 -48,6 

Волинська 41,6 40,6 34,4 31,3 27,5 -14,1 

Закарпатська 21,5 19,6 17,9 16,7 19,6 -1,9 

Івано-Франківська 51,9 34,0 36,5 39,7 39,3 -12,6 

Львівська 98,9 83,4 82,3 83,5 85,2 -13,7 

Рівненська 62,6 55,8 74,0 67,6 63,2 0,6 

Тернопільська 32,5 30,1 27,3 24,7 28,2 -4,3 

Чернівецька 21,7 18,6 22,7 21,1 19,1 -2,6 
Примітка. Сформовано автором на основі табл. Г.1, табл. Г.3, додаток Г 

 

Дані табл. 1.9 підтверджують, що Львівська область за 2015-2019 рр. 

займала лідируючі позиції щодо перевезення автобусами пасажирів, проте їх 

обсяг скоротився на 13,9 % (на 13,7 млн пас.) і досягнув 85,2 млн пас. у 2019 р. 

У Рівненській області за даний період обсяг пасажирських перевезень 

автобусами скоротився на 0,6 млн пас. і складав 63,2 млн пас. на кінець 2019 р. 

В Івано-Франківській області обсяг автобусних перевезень зменшився на           

12,6 млн пас. і становив 39,3 млн пас., у Волинській – на 14,1 млн пас. та досягнув 

27,5 млн пас., Тернопільській – на 4,3 млн пас. до величини 28,2 млн пас., 

Закарпатській – на 1,9 млн пас. до досягнення 19,6 млн пас., у Чернівецькій 

області – на 2,9 млн пас., досягнуто величини 19,1 млн пас.  

Оскільки за обсягом перевезення пасажирів Львівська область була і 

залишається лідером як в Україні, так і у Західному регіоні, доцільно 

представити більш наочно обсяги перевезень пасажирів усіма видами 
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транспорту та виокремити автомобільні перевезення в їх сукупності, що 

графічно представлено на рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10. Графічна інтерпретація обсягів перевезення пасажирів різними 

видами транспорту у Львівській області за 2019 рр. (сформовано автором на 

основі табл. Д.1, додаток Д) 

 

Зокрема, у Львівській області за 2012-2019 рр. абсолютна величина 

перевезень пасажирів усіма видами транспорту знизилася на 79,1 % з          

295931,8 тис. осіб до 234202,6 тис. осіб. Якщо у 2012 р. автомобільні перевезення 

пасажирів становили 66,6 %, або 197142,0 тис. осіб, то у 2019 р. – 52 %, або 

123729,7 тис. осіб. Можна констатувати, що автомобільний транспорт залишався 

основним видом перевезення пасажирів у Львівській області та в більшості 

регіонів України. Середня відстань перевезення одного пасажира у Львівській 

області скоротилася з 18,2 км у 2015р. до 17,3 км у 2019р. (табл. Е.1, додаток Е). 

Динаміка пасажирських перевезень автомобільним транспортом у 

Львівській області за 2015-2019 рр. свідчить про щорічне скорочення обсягу 

перевезень пасажирів, що склало 28,7 млн пас. із темпом скорочення 6,9 % до 

досягнення у 2019 р. 123,7 млн пас. Пасажирообіг за даний період скоротився на 

6626,7 млн пас. км і досягнув величини 2140 млн пас. км (табл. Е.2, додаток Е).  

Щодо використання рухомого складу пасажирських автобусів та 

4,7%

52,8%

27%

15,5%

Залізничний Автомобільний Трамвайний Тролейбусний
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пасажирських легкових автомобілів у Львівській області, то загальний пробіг 

мав тенденцію до зростання й склав у 2019 р. 430373 тис. км, а кількість субʼєктів 

господарської діяльності скоротилася до 2899 одиниць (табл. Ж.1, додаток Ж). 

Враховуючи ситуацію щорічного збільшення вартості палива та мастильних 

матеріалів, доцільно відобразити структуру загального пробігу в розрізі 

автобусів та автомобілів, які здійснюють пасажирські перевезення з 

використанням бензину, дизельного палива, зрідженого нафтового газу, 

стисненого природного газу, що наведено на рис. 1.11 та рис. 1.12. 

 

Рис. 1.11. Структура пробігу пасажирських автобусів за видами палива у 

Львівській області за 2019 р. (сформовано автором на основі табл. Ж.1, додаток Ж) 

 

Рис. 1.12. Структура пробігу за видами палива пасажирських легкових 

автомобілів у Львівській області за 2019 р. (сформовано автором на основі 

табл. Ж.1, додаток Ж) 
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пробіг на зрідженому нафтовому газі пробіг на стисненому природному газі

54,1%
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Львівська область активно розвиває транспортні перевезення, тому 

доцільно представити її частку в пасажирських перевезеннях України та 

проаналізувати динаміку і тенденції, що наведено в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 

Динаміка перевезень пасажирів автомобільним транспортом міського 

сполучення в Україні та у Львівській області за 2015-2019 роки 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Обсяг перевезень в Україні, млн пас. 1666,5 1494,2 1501,6 1436,5 1367,5 

Відхилення від:      

- базового року - -172,3 -164,9 -230,0 -299,0 

- попереднього року - -172,3 +7,4 -65,1 -69,0 

Темп зміни у % до: -     

- базового року - 89,7 90,1 86,2 82,1 

- попереднього року - 89,7 100,5 95,7 95,2 

2. Обсяг перевезень у Львівській обл.,        

млн пас. 
98,9 83,4 82,3 83,5 85,2 

Відхилення від:      

- базового року - -22,8 -23,9 -22,7 -13,7 

- попереднього року - -15,5 -1,1 +1,2 +1,7 

Темп зміни у % до:      

- базового року - 84,4 83,2 84,4 86,1 

- попереднього року - 84,4 98,7 101,4 102,0 

3. Питома вага пасажирських перевезень у 

Львівській області в загальному обсязі 

пасажирських перевезень в Україні, % 

5,9 5,6 5,5 5,8 6,2 

Відхилення від:      

- базового року - -0,3 -0,4 -0,1 +0,3 

- попереднього року - -0,3 -0,1 +0,3 +0,4 

Примітка. Сформовано автором на основі табл. Г.1, додаток Г 

 

Як було аргументовано, обсяг перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом в Україні та у Львівській області мав тенденцію до щорічного 

скорочення, за винятком 2017 р. У цілому в Україні темп зниження перевезень 

мав таку динаміку: 2016 р. – 89,7 %, 2017 р. – 90,1 %, 2018 р. – 86,2 %, 2019 р. – 

82,1 %. 

На зменшення обсягів перевезень пасажирів у Львівській області вказують 

темпи змін: 2016 р. – 84,4 %, 2017 р. – 83,2 %, 2018 р. – 84,4 %, 2019 р. – 86,1 %. 

Поряд з тим, проведений аналіз на основі показників питомої ваги пасажирських 
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перевезень у Львівській області в загальному обсязі пасажирських перевезень в 

Україні дозволив констатувати, що попри зменшення обсягу перевезень у 

Львівській області їх частка в загальному обсязі пасажирських перевезень по 

Україні збільшилася із 5,9 % у 2015 р. до 6,2 % у 2019 р. (рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Динаміка обсягу та частки пасажирських перевезень Львівської 

області у загальному обсязі в Україні за 2015-2019 рр. (сформовано автором на 

основі табл. Г.1, додаток Г) 

 

Із загального обсягу пасажирських перевезень автомобільним транспортом 

у Львівській області у 2019 р. 67 %, або 84,9 млн пас. припадало на м. Львів. 

Пасажирооборот у м. Львові за останні роки мав тенденцію до скорочення й 

становив 826,7 млн пас. км у 2017 р., 736,7 млн пас. км у 2018 р. та 637,4 млн пас. 

км у 2019 р. При цьому у даний період пасажирооборот, виконаний на 

маршрутах, у середньому на рік становив 99,9 % (табл. Е.4, додаток Е). Середня 

відстань перевезення одного пасажира автомобільним транспортом по 

Львівській області склала 17,3 км (табл. Е.5, додаток Е), а індекс кількості 

перевезених пасажирів автомобільним транспортом у Львівській області у 

2019 р. склав відносно 2013 р. 74,4% (табл. Е.3, додаток Е). 

У м. Львові значна частка автомобільних перевезень припадає на Львівське 

1666,5
1494,2 1501,6 1436,5 1367,5

98,9 83,4 82,3 83,5 85,2

5,9

5,6

5,5

5,8

6,2

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2015 2016 2017 2018 2019

%

м
л
н

. 
п

ас
.

Обсяг перевезень в Україні

Обсяг перевезень у Львівській області

Питома вага пасажирських перевезень у Львівській області в загальному обсязі 

пасажирських перевезень в Україні



82 

 

автотранспортне підприємство ЛК “АТП № 1”, яке знаходиться у комунальній 

формі власності. Для кожного АТП затверджується маршрутна схема. Основні 

фінансово-економічні показники діяльності даного підприємства наведено у 

табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати ЛК “АТП № 1” за 

2015р. та 2019р. 

(тис. грн) 

Найменування статті 
Значення за 

2015 рік 

Значення за 

2019 рік 

Абсолютне 

відхилення 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
56888 236 899 180 011 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
(44414) (357 401) 312 987 

Валовий прибуток (збиток) 12474 (120 502) -132 976 

Інші операційні доходи 3322 1 722 -1 600 

Адміністративні витрати (2607) (18 017) 15 410 

Інші операційні витрати (18236) (2 784) -15 452 

Збиток від операційної діяльності (5047) (139 581) 134 534 

Інші фінансові доходи - 2 838 2 838 

Інші доходи 3718 376 -3 342 

Фінансові витрати - (54 223) 54 223 

Інші витрати - (55) 55 

Фінансовий результат до 

оподаткування: збиток 
(1329) (190 645) 189 316 

Чистий фінансовий результат: 

збиток 
(1329) (190 645) 189 316 

Примітка. Сформовано автором на основі [109, 283] 

 

На основі проведеного аналізу можна констатувати, що у діяльності 

ЛК “АТП № 1” відбулися такі зміни: збільшився чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) у 4,2 рази, або на 180011 тис. грн, і досягнув у 

2019 р. 236899 тис. грн. Проте собівартість надання послуг автоперевезення 

зросла у 8 разів, або на 312987 тис. грн, і склала 357401 тис. грн. Відповідно, 

валовий збиток підприємства досягнув 120502 тис. грн і зріс за даний період у 

9,7 рази. У той же час суттєво збільшилися адміністративні витрати, перш за все 

на заробітну плату та інші адміністративні витрати у 6,9 рази і досягнули 
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18017 тис. грн, операційні – 2784 тис. грн, фінансовий результат у вигляді збитку 

до оподаткування і, відповідно, чистий збиток склав за 2019 р. 190645 тис. грн. 

Така негативна ситуація спричинена невідповідністю встановленої вартості 

проїзду з позицій покриття фактичних витрат на автотранспортні перевезення. 

Зростання витрат зумовлено інфляційними процесами, постійним підвищенням 

вартості паливно-мастильних матеріалів, запчастин, незадовільним станом 

автомобільних доріг, у результаті чого збільшуються витрати на проведення 

ремонтних робіт. Проблемним аспектом залишається також відшкодування 

перевезення пільгових категорій пасажирів, яке на сьогоднішній день не є 

повним. Зауважимо, що під облік та аналіз ЛК “АТП № 1” підпадають такі 

показники роботи автобусів: протяжність маршруту, нульовий пробіг, швидкість 

сполучення, час на виконання одного рейсу, час перебування автобуса на лінії, 

кількість рейсів за день, пробіг автобуса на маршруті [89]. 

В умовах сьогодення важливим прикладним аспектом вирішення існуючих 

фінансово-економічних проблем забезпечення позитивного фінансового 

результату на автотранспортних підприємствах залишається можливість 

адаптації закордонного досвіду та моделей обліково-аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами. На основі закордонного досвіду 

вітчизняні науковці і практики розробляють та впроваджують різні варіанти 

механізмів компенсації витрат пільгових категорій пасажирів та розвитку 

пасажирських автоперевезень в Україні. Зокрема, одним із перспективних 

напрямів стратегії розвитку пасажирського автотранспорту в містах України 

розглядається перехід на Західноєвропейську систему розвитку міст “Smart 

City”. Підтримуємо підхід І. О. Башинської, яка зауважує, що “якісний стрибок” 

у транспортній сфері можливо забезпечити на основі впровадження новітніх 

технологій у забезпеченні процесів перевезень, які б відповідали новітнім 

вимогам і високим міжнародним стандартам, зокрема, шляхом використання 

смарт-інновацій” [21, с. 6]. Позитивно оцінюється громадськістю з позицій вимог 

сучасності використання GPS-трекерів, які інтенсивно запроваджуються на 

автотранспорті. Необхідним для забезпечення безпеки та комфорту 
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пасажирських перевезень є запровадження мобільних систем відеонагляду у 

міському автотранспорті й встановлення кнопки тривоги, що сприятиме 

підвищенню безпеки та комфорту пасажирських перевезень. І. В. Абрамова 

та Ю. С. Мельник вважають доцільним “модернізувати транспортну мережу у 

містах України з огляду на досвід Європейських країн, де робота громадського 

пасажирського транспорту організовується Центрами транспортних перевезень, 

які реалізують потреби населення у якісних та економічно обґрунтованих 

транспортних послугах” [1, с. 95]. Згідно з рекомендаціями П. А. Овчар акцент 

здійснюється на реформуванні та внесенні змін до законодавства, “що дозволить 

підвищити ефективність, безпечність та соціальні стандарти діяльності 

автомобільного транспорту з врахуванням позитивного використання провідних 

практик держав-членів ЄС” [200, с. 205]. Підтримуючи думку науковця, таку 

пропозицію вважаємо аргументованою, оскільки Закони України “Про 

транспорт” від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР [243], “Про автомобільний транспорт” 

від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ [234] потребують внесення відповідних змін до 

редакції.  

З метою покращення функціонування місцевого самоврядування, в т.ч. 

підвищення рівня управлінських рішень у державі, в Україні проведено реформу 

децентралізації та з 25 жовтня 2020 року вступили у силу об’єднані територіальні 

громади (ОТГ) з метою передачі повноважень та ресурсів на місця. Тепер 

громада визначатиме об’єкт інвестування власних коштів самостійно, вносяться 

пропозиції щодо розвитку ОТГ загалом. Так, радою Львівської ОТГ, яка 

юридично почала діяти з 01 січня 2021 року, розроблена нова транспортна схема, 

єдина для усієї території ОТГ, затвердженої виконкомом Львівської міської ради. 

У повноваження Львівської ОТГ входить проведення конкурсів та затвердження 

маршрутів та укладання договорів із перевізником. Внаслідок територіальних 

змін оновлюється законодавча база та сам механізм транспортних перевезень, що 

не може не вплинути на ведення бухгалтерського обліку на автотранспортному 

підприємстві. Важливо, що такі зміни торкнулися і тарифної політики: згідно з 

типовим договором на перевезення на території м. Львова діють пільгові 
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перевезення та тариф (станом на 01.01.2021р. він складає 7.00 грн, у той час як 

на приміських маршрутах не було передбачено пільгового проїзду та вартість 

коливається від 15 до 17 грн, у залежності від маршруту). Відбулися зміни у 

маршрутах, продовжено деякі маршрути та введено нові. Нормативним 

документом, яким керуються у АТП при затвердженні маршруту, є паспорт 

маршруту, який погоджує Нацполіція. Окрім того, паспорт маршруту містить 

важливі дані, які необхідні не лише для налагодження функціонування 

транспортних засобів, а й для ведення бухгалтерського обліку. Так, згідно з 

Порядком розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту [240] 

паспорт маршруту повинен включати: схему автобусного маршруту, його 

характеристику, розклад руху автобусів, умови здійснення перевезень на 

маршруті, графік режиму праці та відпочинку водіїв, відомості про вартість 

проїзду. Цікаво, що на маршрутній схемі зазначено назви вулиць, якими автобус 

повинен здійснювати проїзд. Таким чином, роблячи порівняльний аналіз 

здійсненого слідування автобусів, зафіксованого навігаційною системою із 

затвердженою схемою, можна визначати відхилення від маршруту. Для 

визначення економічної ефективності діяльності важливі такі параметри, як 

довжина маршруту та тривалість рейсу, кількість зупинок. 

Останнім часом транспортна система зазнає подальших реформ, які 

вимагають постійного адаптування бухгалтерського, управлінського обліку та 

економічного аналізу до них. Наприклад, десятками років основним первинним 

документом, який відображав роботу автотранспорту та був підставою для 

списання палива і нарахування заробітної плати водієві, був подорожній лист. 

Однак у листі Державної служби статистики України № 05.2-8/107 від 

23.07.2013 р. зазначено, що “підприємства, які експлуатують транспортні засоби 

мають право не виписувати водіям подорожні листи” [91]. Таким чином форми 

подорожніх листів скасовано, а прийняття рішення про їх використання 

покладено на самі підприємства.  

Діяльність окремих автотранспортних підприємств в Україні та її регіонах 

супроводжується неефективною діяльністю, збитками і негативним фінансовим 
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результатом, низькою конкурентоспроможністю та неефективною системою 

обліково-аналітичного забезпечення. Нагромадження невирішених проблем, які 

стосуються зносу основних засобів, недостатності фінансування, 

неспроможності органів місцевого самоврядування реалізовувати концепції 

розвитку транспортної галузі та її фінансування, вимагають впровадження 

новітніх підходів до управління фінансовими результатами, обліково-

аналітичним забезпеченням та доходами і витратами. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі узагальнення теоретичних засад обліково-аналітичного 

забезпечення процесу формування фінансових результатів здійснено 

обґрунтування основних положень понятійного апарату, розкрито основні 

аспекти та особливості запровадження обліково-аналітичного забезпечення в 

системі управління формуванням фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

1. У дисертації на основі дослідження існуючих наукових підходів до 

розкриття суті понять “доходи”, “витрати”, “прибуток”, “фінансовий результат” 

та їх інтегрування запропоновано розглядати фінансовий результат як 

комплексну, кількісно-якісну характеристику та бухгалтерську оцінку діяльності 

підприємства з позицій формування доходів і витрат, підсумок яких визначає 

можливості зростання вартості, масштабів діяльності у поточному та 

стратегічному періодах і забезпечує ефективність управлінського процесу. Це 

дозволяє акцентувати на фінансовому результаті як цільовому параметрі 

функціонування підприємства та враховувати особливості процесу його 

формування та управління. 

2. Відзначено, що процес формування фінансових результатів повинен 

грунтуватися на таких принципах, як: прозорість, системність, неперервність, 

обережність (консервативність), раціональність (оптимальність). Їх реалізація з 
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позицій бухгалтерської оцінки та підсумкового, якісного критерію – 

ефективності діяльності забезпечить раціональність побудови обліково-

аналітичного забезпечення в системі управління формуванням фінансових 

результатів підприємства. 

3. У роботі здійснено систематизацію фінансових результатів діяльності 

підприємства: за видами діяльності, характером оподаткування, видами обліку, 

способом використання, способом відображення у Звіті про фінансові 

результати, специфікою діяльності, ступенем співвідношення між доходами та 

витратами, співвідношенням “результативність-ризиковість” та з позицій 

диференціації управлінського процесу залежно від наявності кризових явищ і 

стабільності фінансових результатів. Зазначені критерії мають теоретичний та 

прикладний характер і можуть використовуватися та диференціюватися залежно 

від потреб обліково-аналітичного забезпечення підприємства. 

4. Обґрунтовано місце і роль обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством і відзначено, що процес прийняття управлінських 

рішень має бути спрямований на реалізацію цілей його функціонування, 

пріоритетною з яких є максимізація фінансових результатів, яка ґрунтується на 

потребі формування повної, достовірної та об’єктивної інформації. При цьому 

враховано класичні засади управління, які передбачають керуючу і керовану 

компоненти, набір базових елементів системи управління, з-поміж яких 

акцентовано на підсистемах обліково-аналітичного забезпечення. 

5. Обліково-аналітичне забезпечення представлено в сукупності двох 

функціональних підсистем: облікової та аналітичної - в їх взаємозв’язку і 

взаємозалежності та розглянуто як сукупність елементів, процедур й 

інструментарію, які інтегровані в загальну систему управління підприємством та 

спрямовані на досягнення економічної вигоди й максимізацію позитивного 

фінансового результату підприємства. Відповідно, основною ідеєю концепції 

обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням 

фінансових результатів є їх максимізація на основі цілісної інформаційної системи 

зі створення якісної і релевантної інформації щодо процесу формування доходів, 
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витрат і прибутку з позицій забезпечення економічного зростання та вартості 

підприємства. 

6. Відзначено, що автотранспортне підприємство постійно вирішує два 

протилежні завдання: з одного боку, – забезпечення належного обсягу наданих 

послуг, а з іншого, – мінімізація експлуатаційних витрат. Тому до основних 

завдань обліково-аналітичного забезпечення автотранспортного підприємства 

віднесено: забезпечення майнових інтересів держави чи приватних власників з 

позицій ефективного надання послуг із перевезень; визначення собівартості 

перевезень автотранспортних послуг в умовах зростання цін на електроенергію 

та паливо для правильності визначення фінансового результату; здійснення 

обліку доходів та запровадження електронних форм ідентифікації вартості та 

часу перевезень; формування інформаційної бази для оцінювання фінансового 

результату автотранспортних підприємств в умовах існуючих ризиків. 

7. Обґрунтовано, що галузева належність підприємства, специфіка надання 

послуг та форма господарювання визначають організаційні особливості 

діяльності, які впливають на особливості бухгалтерського обліку. Із врахуванням 

специфіки надання послуг із перевезення пасажирів виокремлено характерні 

особливості обліково-аналітичного забезпечення системи управління 

формуванням фінансових результатів, які зумовлені: характером договірних 

відносин у сфері пасажирських перевезень, взаємовідносинами з органами місцевої 

влади щодо компенсацій витрат за перевезення пільгових категорій населення, 

способами контролю пасажиропотоків, складом і структурою доходів та витрат, 

діяльністю на ринку пасажирських перевезень автотранспортних підприємств різних 

форм власності й організаційно-правових форм господарювання, механізмом 

контролю та регулювання їх діяльності. 

 

Основні результати дослідження цього розділу відображені у наукових 

працях автора [39, 47, 41, 43, 305, 313].  
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

2.1. Облік витрат і калькулювання собівартості послуг в системі 

інформаційного забезпечення управління підприємством  

 

Прийняття ефективних рішень і раціональне функціонування системи 

управління залежить від того, наскільки оперативну, достовірну й повну 

інформацію про стан об’єкта управління має керівництво автотранспортного 

підприємства. Система управління витратами включає сукупність заходів, 

спрямованих на збір, обробку, узагальнення та контроль даних, необхідних для 

прийняття управлінських рішень щодо витрачання ресурсів. Організація обліку 

витрат спрямована на забезпечення достовірної фіксації фактичних даних про 

витрати у первинних документах, узагальнення і систематизацію їх в облікових 

реєстрах та кінцеве відображення в управлінській і фінансовій звітності. На 

основі цієї інформаційної бази можна провести якісний аналіз витрат з метою 

виявлення резервів зниження собівартості автотранспортних послуг. 

Накопичення облікових даних про витрати на виробництво є початковим 

етапом формування інформаційних потоків. Завдяки правильній та чіткій 

фіксації даних про витрати, визначенню їх економічної доцільності й 

відповідності встановленим нормам досягається раціональне витрачання 

ресурсів, яке має безпосередній вплив на фінансові результати та показники 

рентабельності діяльності підприємства. 

Управління витратами автотранспортного підприємства спрямоване 

здебільшого на внутрішніх користувачів та є складовою інформаційної системи 

управлінського обліку, для якого важливим є не лише формування даних про 

витрати за минулі періоди, але і проведення їх аналізу, порівняння фактичних 

витрат із нормативними, узагальнення інформації та здійснення планування й 
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прогнозування витрат на перспективу. Управлінський облік витрат, який 

відбувається у багаторакурсному аспекті, створює необхідне інформаційне 

забезпечення для прийняття результативних рішень. 

Здійснення достовірного калькулювання собівартості автотранспортних 

послуг можливе за умови правильного вибору методів обліку витрат із 

обов’язковим врахуванням організаційно-технологічних особливостей діяльності 

підприємств, які їх надають. Недоліки, що існують на сьогодні у процесі визначення 

собівартості автотранспортних послуг, спричиняють відповідне викривлення 

інформації, котра використовується в управлінні та має безпосередній вплив на 

формування фінансових результатів діяльності підприємства.  

Достовірний облік витрат із використанням методів, найбільш прийнятних 

для потреб підприємства, є предметом дискусії у наукових колах. З цього 

приводу К. І. Редченко і М. Ю. Чік зазначають, що загальноприйнятої 

класифікації методів обліку витрат та калькулювання собівартості послуг у 

економічній літературі не розроблено. Більшість авторів пропонують власні 

класифікації методів обліку витрат та калькулювання собівартості послуг, в 

основу яких покладено такі ознаки, як спосіб групування витрат за об’єктами 

обліку, ступінь оперативності контролю витрат (поточний контроль, щоденний 

контроль витрат за нормами або за кінцевим результатом діяльності) [248, с. 72]. 

Ми погоджуємося з позицією цих науковців, що науково правильним є 

використання терміна “методи обліку витрат та калькулювання собівартості 

послуг”, адже це пов’язані етапи в обліковому процесі підприємств, який 

стосується формування собівартості послуг, оскільки метод обліку витрат є 

відображенням витрат у бухгалтерському обліку, а подальше перенесення їх на 

відповідні статті калькуляції дає змогу розрахувати собівартість послуг. 

Правильна постановка обліку витрат підприємства залежить від якості 

законодавчого, галузевого та внутрішнього регулювання цих питань. На нашу 

думку, чинна нормативно-правова база з обліку витрат автотранспортних 

підприємств є дещо застарілою, оскільки окремі її положення втратили свою 

актуальність і не відповідають сучасним реаліям обліку та здійснення 
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господарської діяльності з урахуванням конкурентного ринкового середовища та 

особливостей діяльності підприємств, що надають послуги з перевезення 

пасажирів. Основними нормативними документами, якими сьогодні керуються 

автотранспортні підприємства у процесі визнання та відображення в обліку 

витрат, є: НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, НП(С)БО 16 

“Витрати” [189], НП(С)БО 31 “Фінансові витрати” [223], Методичні 

рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті 

№ 65 від 05.02.2001 р. [174].  

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” характеризує витрати 

як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення 

зобов’язань, котрі призводять до зменшення власного капіталу. Визнання і склад 

витрат регламентує НП(С)БО 16 “Витрати”, яке носить дещо узагальнюючий 

характер, оскільки обмежується класифікацією за елементами і статтями витрат, 

що не задовольняє інформаційні потреби з формування внутрішньої звітності та 

використання її в управлінні витратами. Подібні недоліки, незважаючи на більш 

деталізоване подання класифікаційних ознак, мають і Методичні рекомендації з 

формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Окрім того, що 

цей документ має рекомендаційний характер, тобто не містить чіткої 

регламентації процедур з обліку витрат, у ньому є ще й ряд невідповідностей із 

НП(С)БО 16 і НП(С)БО 31. Зокрема, до складу елемента “Матеріальні витрати” 

зараз не включають продукти власного виробництва, а до фінансових витрат не 

відносять відсотки за кредит, тому, керуючись даними Методичними 

рекомендаціями, потрібно застосовувати лише чинні пункти. До того ж, 

класифікувати витрати пропонується за такими ознаками: місце виникнення, види 

витрат, спосіб віднесення на собівартість перевезень, ступінь впливу собівартості 

перевезень, склад витрат, звітні періоди й доцільність. Як бачимо, всі перелічені 

ознаки є узагальнюючими та стосуються всіх видів транспорту, без пристосування 

до автомобільного транспорту та підприємств, які надають послуги з перевезення 

пасажирів. 

У процесі дослідження діючої практики формування положень облікової 
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політики на автотранспортних підприємствах встановлені окремі недоліки, до 

яких можна віднести: 

- застосування котлового (простого) методу бухгалтерського обліку витрат 

без деталізації за окремими маршрутами, що не дозволяє виокремити найбільш 

рентабельні і збиткові маршрути; 

- відсутність єдиного підходу до визначення складу прямих та непрямих 

витрат у різних автотранспортних підприємств, що суттєво знижує можливості 

їх контролю й узагальнення на галузевому рівні; 

- використання різних баз розподілу при віднесенні непрямих витрат на 

собівартість послуг з перевезення, що потребує узгодження підходів до вибору 

таких баз; 

- здійснення обліку та планування за статтями калькуляції, які 

відрізняються для окремих автотранспортних підприємств, що погіршує 

контрольні й аналітичні можливості обліку витрат. 

Враховуючи перелічені недоліки, потрібно розробити і запровадити 

адаптовані до діяльності автотранспортних підприємств положення облікової 

політики, які стосуються обліку витрат. Вдосконалення обліку витрат полягає у 

тому, що в облікових цілях потрібно використовувати класифікацію статей 

витрат за джерелами їх виникнення, об’єктами і методами використання 

відповідно до цільового призначення. 

Облікова політика передбачає можливість використання альтернативних 

способів узагальнення господарських операцій автотранспортних підприємств, які 

стосуються формування витрат і їх відображення в бухгалтерському обліку. 

Елементи облікової політики включають методичні прийоми і способи, котрі 

обираються з числа загальноприйнятих, враховуючи особливості діяльності 

автотранспортних підприємств. 

Формування облікової політики щодо витрат діяльності 

автотранспортного підприємства включає три основні компоненти: 

організаційну, методичну та технічну.  

Організаційна компонента передбачає: організаційну побудову облікового 
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підрозділу з визначенням осіб, відповідальних за ведення обліку витрат і 

розроблення посадових інструкцій; уточнення сфер відповідальності; 

встановлення параметрів конфіденційності даних та порядку їх захисту; 

здійснення внутрішнього контролю витрат шляхом створення окремого 

підрозділу або закріплення повноважень за керівниками структурних одиниць. 

Методична компонента включає порядок визнання елементів витрат, 

методику розрахунку собівартості послуг з перевезення пасажирів, визначення 

можливих джерел покриття витрат автотранспортного підприємства і методичні 

інструменти формування прибутку. Серед методів обліку витрат можуть бути 

передбачені альтернативні, зокрема щодо нарахування амортизації 

транспортних засобів, калькулювання собівартості послуг з перевезення 

пасажирів, розподілу загальновиробничих витрат та ін. 

Технічна компонента передбачає визначення технічних засобів ведення 

обліку витрат: розроблення робочого плану рахунків з необхідною аналітичною 

деталізацією витрат; форми первинної документації з обліку витрат і графіки 

документообігу; облікові реєстри, технологія обробки облікових даних; склад, 

порядок і терміни подання внутрішньої звітності; технологія проведення 

інвентаризації активів і зобов’язань, що є основою формування витрат діяльності. 

Облікова політика автотранспортного підприємства знаходить своє 

відображення у положенні про облікову політику. Щодо витрат у цьому 

положенні мають бути відображені основні компоненти, які стосуються 

визнання та обліку витрат, які формують собівартість транспортних послуг (рис. 

2.1). Усі ці компоненти розробляються з врахуванням організаційно-

технологічних особливостей діяльності автотранспортних підприємств, які 

розглянуті нами раніше. 

Методика обліку витрат та калькулювання собівартості послуг, які 

надають автотранспортні підприємства, передбачає визначений комплекс 

процедур і використовується цими підприємствами незалежно від форм 

власності та підпорядкування, проте з урахуванням технологічних і 

організаційних особливостей їхньої діяльності. 
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Рис. 2.1. Основні елементи положення про облікову політику 

автотранспортного підприємства щодо обліку витрат (сформовано автором) 
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пасажирів та транспортних засобів. 

Витрати операційної діяльності автотранспортних підприємств, які 

надають послуги з перевезення пасажирів, включають виробничу собівартість 

перевезень, адміністративні витрати, витрати на збут й інші операційні витрати. 

Відповідно до економічного змісту ці витрати групуються за елементами – 

матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші операційні витрати. 

Методика управлінського обліку витрат автотранспортних підприємств 

передбачає розробку робочого плану рахунків та визначення методичних 

прийомів, які використовуються в процесі реєстрації та узагальнення облікових 

даних. Робочий план рахунків є додатком до положення про облікову політику і 

повинен враховувати специфіку галузі, вид діяльності, встановлювати зміст 

аналітичного обліку та визначати форму обліку, виходячи з реальних потреб 

підприємства. В процесі розробки робочого плану рахунків потрібно керуватися 

практичними потребами підприємства й інформаційними запитами 

користувачів. Він має бути гнучким, зручним у користуванні, відповідати 

загальноприйнятим принципам та стандартам обліку, задовольняти потреби 

внутрішніх користувачів і сприяти ефективному контролю за діяльністю 

підприємства. Для узагальнення облікової інформації за центрами 

відповідальності в системі управління автотранспортними підприємствами й за 

результатами дослідження практичних аспектів діяльності підприємств, які 

надають послуги з перевезення пасажирів, як додаток до положення про облікову 

політику нами розроблено робочий план рахунків для управлінського обліку 

витрат діяльності (табл. 2.1). 

Для обліку витрат пасажирського автотранспорту використовують 

рахунки, передбачені Планом рахунків бухгалтерського обліку [214], яким для 

цього визначено рахунок 23 “Виробництво” та рахунки класу 9 “Витрати”. На 

нашу думку, додатково необхідно ввести субрахунки для відображення витрат, 

що стосуються пасажирських перевезень як основного виду діяльності 

автотранспортних підприємств, що працюють у цій сфері. 



96 

 

Таблиця 2.1 

Фрагмент робочого плану рахунків для управлінського обліку  

витрат діяльності автотранспортних підприємств  

Синтетичний 

рахунок (рахунки 

першого порядку) 

Субрахунки (рахунки 

другого порядку) 

Субрахунки (рахунки  

третього порядку) 

код назва код назва код назва 

23 Виробництво 

231 

Витрати на 

регулярні 

пасажирські 

перевезення 

2311 
Витрати на перевезення у 

звичайному режимі руху 

2312 
Витрати на перевезення у 

експресному режимі руху 

2313 
Витрати на перевезення 

нічними автобусами 

232 

Витрати на 

нерегулярні 

пасажирські 

перевезення 

2321 
Витрати на туристичні 

перевезення 

2322 

Витрати на транспортне 

обслуговування різноманітних 

заходів 

90 
Собівартість 

реалізації 
903 

Собівартість 

реалізованих 

робіт і послуг 

9031 
Собівартість перевезень у 

звичайному режимі руху 

9032 
Собівартість перевезень у 

експресному режимі руху 

9033 
Собівартість перевезень 

нічними автобусами 

9034 
Собівартість туристичних 

перевезень 

9035 

Собівартість транспортного 

обслуговування різноманітних 

заходів 

91 

Загально-

виробничі 

витрати 

911 

Загально-

виробничі 

витрати 

основного 

виробництва 

9111 
Загальновиробничі витрати 

служби технічного забезпечення 

9112 

Загальновиробничі витрати 

служби експлуатації маршрутів 

912 

Загально-

виробничі 

витрати 

обслуговуючого 

виробництва 

9121 
Загальновиробничі витрати 

господарської служби 

9122 

Загальновиробничі витрати 

служби безпеки руху 

92 
Адміністра-

тивні витрати 

921 
Витрати на утримання служби фінансово-економічного 

забезпечення 

922 
Витрати на утримання служби корпоративної безпеки та 

персоналу 

923 Витрати на утримання юридичної служби 

924 Витрати на утримання служби охорони праці 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження 
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Для цього ми запропонували включити до робочого плану рахунків 

субрахунок 231 “Витрати на регулярні пасажирські перевезення” з деталізацією 

обліку витрат за відповідними режимами перевезення пасажирів на таких 

рахунках наступного порядку: 2311 “Витрати на перевезення у звичайному 

режимі руху”, 2312 “Витрати на перевезення у експресному режимі руху”, 2313 

“Витрати на перевезення нічними автобусами”. Доцільним, на наш погляд, є 

також введення рахунків для обліку нерегулярних перевезень, зокрема 

туристичних перевезень і транспортного обслуговування різноманітних заходів. 

Для фіксації даних про такі витрати ми пропонуємо використовувати субрахунок 

232 “Витрати на нерегулярні пасажирські перевезення” з деталізацією на 

рахунках третього порядку: 2321 “Витрати на туристичні перевезення” і 2322 

“Витрати на транспортне обслуговування різноманітних заходів”. 

Транспортні послуги стосуються безпосередньо індивідуальних потреб 

споживачів, тому до автотранспортних підприємств висуваються підвищені 

вимоги щодо комфорту та безпеки перевезення пасажирів.  

З врахуванням того факту, що автотранспортні підприємства 

використовують різні режими перевезень, то і собівартість їх також буде різною. 

Тому ми вважаємо за недоцільне обліковувати собівартість перевезень на одному 

рахунку без належної деталізації, оскільки такі дані є малоінформативними, що 

не здатні задовольнити потреби системи управління. Через це з метою 

покращення аналітичності облікових даних ми пропонуємо ввести у робочий 

план рахунків до субрахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг” такі 

рахунки третього порядку: 9031 “Собівартість перевезень у звичайному режимі 

руху”, 9032 “Собівартість перевезень у експресному режимі руху”, 9033 

“Собівартість перевезень нічними автобусами”, 9034 “Собівартість туристичних 

перевезень” і 9035 “Собівартість транспортного обслуговування різноманітних 

заходів”. Такі нововведення дозволять вести аналітичний облік витрат у розрізі 

режимів перевезень і визначати за кожним із них фінансовий результат. 

Загальну схему обліку прямих витрат на надання послуг з перевезення 

пасажирів наведено на рис. 2.2.   
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Рис. 2.2. Загальна схема обліку витрат на автотранспортні послуги з перевезення пасажирів (складено автором) 
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Підставою для фіксації даних про здійснені витрати слугують первинні 

документи, на основі яких витрати групуються у розрізі видів перевезень, статей 

калькуляції та елементів витрат. Синтетичний облік витрат автотранспортні 

підприємства здійснюють на рахунку 23 “Виробництво” з використанням 

запропонованих вище рахунків, а аналітичний облік – за видами перевезень і 

послуг у розрізі статей калькуляції витрат. 

Окремою категорією є виробничі накладні витрати, що пов’язані з 

організацією та обслуговуванням процесу перевезення пасажирів й облік яких 

ведеться на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Зібрана на цьому рахунку 

сума витрат надалі враховується при розрахунку виробничої собівартості і 

собівартості реалізованих транспортних послуг. Зібрана на рахунку 

91 “Загальновиробничі витрати” сума витрат кожного місяця в повному обсязі 

або з використанням визначеної бази розподілу списується в дебет рахунку 

23 “Виробництво”. Надалі за кредитом рахунку 23 “Виробництво” узагальнені 

витрати списуються на дебет рахунку 90 “Собівартість реалізації” на відповідні 

субрахунки, а для визначення фінансового результату відносяться на рахунок 

79 “Фінансові результати”. 

НП(С)БО 16 “Витрати” [189] та Методичні рекомендації з формування 

собівартості [174] загальновиробничі витрати визначають як непрямі, які 

відносяться на собівартість шляхом розподілу відповідно до встановленої 

положенням про облікову політику підприємства методики. Також НП(С)БО 16 

“Витрати” передбачає включення змінних загальновиробничих і постійних 

розподілених загальновиробничих витрат до виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг), а постійних нерозподілених загальновиробничих витрат – 

віднесення до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Разом з тим, як 

ми зазначали раніше, на автотранспортних підприємствах, які здійснюють 

пасажирські перевезення, процеси виробництва та реалізації транспортних 

послуг співпадають у часі, тому вся сума загальновиробничих витрат списується 

на виробничу собівартість і так само потім у повній сумі відноситься на 

собівартість реалізації, яка списується на фінансові результати. Тобто з позиції 
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визначення фінансового результату потреби розподіляти загальновиробничі 

витрати немає, адже від цього його величина не залежить. Проте розподіл 

загальновиробничих витрат потрібно здійснювати з метою забезпечення 

інформаційних потреб менеджменту для ефективного управління собівартістю 

транспортних послуг у розрізі різних видів перевезень. 

Дослідження показало, що в якості бази розподілу загальновиробничих 

витрат більшість підприємств, які надають транспортні послуги, 

використовують заробітну плату виробничих працівників. Використання такої 

методики розподілу притаманне промисловим підприємствам, які мають 

трудомістке виробництво. Безпосередніми ж надавачами послуг з перевезення 

пасажирів є водії автотранспортних засобів, які не можуть суттєво вплинути на 

величину пасажиропотоків. Кращим варіантом є використання окремими 

автотранспортними підприємствами в якості бази розподілу 

загальновиробничих витрат доходу від перевезення пасажирів, адже витрати на 

перевезення пасажирів, що включаються до собівартості транспортних послуг, 

прямо пов’язані з одержаними від надання таких послуг доходами. 

Для підвищення точності та обґрунтованості визначення собівартості 

послуг з перевезення пасажирів О. Є. Гавриленко вважає за доцільне 

використовувати підприємствам міського транспорту в якості бази розподілу 

загальновиробничих витрат кількість перевезених пасажирів, яка є основою 

господарської діяльності підприємств та суттєво впливає на її ефективність 

[73, с. 9]. Потрібно погодитися з таким підходом, оскільки кількість перевезених 

пасажирів для автотранспортних підприємств, що надають такі послуги, 

найкраще характеризує ефективність їхнього господарювання.  

Використання цієї методики можливе за двома варіантами: 

1) загальновиробничі витрати розподіляються за субрахунками рахунку 

23 “Виробництво” пропорційно до частки кількості перевезених пасажирів 

автобусами у розрізі різних видів регулярних та нерегулярних перевезень 

пасажирів; 

2) розраховуються загальновиробничі витрати на перевезення одного 
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пасажира, з використанням яких та кількості перевезених пасажирів за різними 

видами наданих транспортних послуг визначається величина 

загальновиробничих витрат, котра на них припадає.  

Зокрема, з використанням вказаних способів можна отримати цінну для 

управлінських потреб інформацію про величину загальновиробничих витрат у 

собівартості послуг з перевезення пасажирів у звичайному режимі руху, у 

експресному режимі руху, нічними автобусами, туристичними маршрутами та 

під час транспортного обслуговування різноманітних заходів. 

Висвітленню різних аспектів калькулювання собівартості 

автотранспортних перевезень займалися такі науковці, як П. Й. Атамас, 

В. О. Вдовиченко, В. П. Завгородній, В. М. Гурнак, В. О. Котик, С. О. Пінчук, 

О. В. Россолов, О. О. Барабаш та ін. Проте, враховуючи динаміку змін у 

діяльності автотранспортних підприємств, окремі питання щодо калькулювання 

собівартості послуг вимагають сучасного вирішення. 

Методичними рекомендаціями визначено поняття собівартості перевезень як 

вираження у грошовій формі поточних витрат, які безпосередньо пов’язані з 

підготовкою і здійсненням процесу перевезень пасажирів, а також виконанням робіт 

та послуг, що забезпечують перевезення [174]. Також цим документом дано 

трактування калькулювання собівартості як визначення величини витрат у грошовій 

формі на виробництво одиниці певного виду послуг за окремими видами витрат. 

Калькулювання дає змогу визначити собівартість: одиниці послуг; всього обсягу 

послуг; виробництва за окремими структурними підрозділами; за різними 

виробничими процесами; у цілому по підприємству. Потрібно зауважити, що 

змістовного визначення калькулювання собівартості, котре б стосувалося саме 

пасажирського автотранспорту, в цих методичних рекомендаціях немає. Це означає, 

що кожне підприємство може самостійно обирати склад та зміст статей обліку 

витрат. Разом з тим, ми вважаємо, що для правильного й достовірного складання 

калькуляції доречнішим було б регламентувати її саме нормативними документами, 

із здійсненням класифікації підприємств за видами їх діяльності. Такий нормативний 

документ дозволив би обґрунтовано аргументувати встановлення тарифу на послуги 



102 

 

певного автотранспортного підприємства. З цього приводу М. І. Міщенко зазначає, 

що економічне обґрунтування рівня тарифу за користування продукцією транспорту 

є складним завданням, яке вимагає проведення глибоких теоретичних досліджень і 

розробки методичних підходів та комплексних рішень [179, с. 109]. 

Калькулювання собівартості пов’язане з правильним плануванням 

собівартості перевезень, яке здійснюють на основі даних про обсяги планових 

пасажирських перевезень автотранспортного підприємства. На основі даних 

калькуляції собівартості встановлюють величину витрат з розрахунку на 

одиницю виконуваних робіт. Групування витрат здійснюють у розрізі таких 

економічних елементів: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів та 

нематеріальних активів, інші операційні витрати [174]. 

У собівартості послуг автотранспортних підприємств високу частку 

займають витрати на паливно-мастильні матеріали, запасні частини і 

амортизацію, що характеризує матеріало- і фондоємність автотранспортних 

послуг. Для надання послуг з перевезення пасажирів характерною є також 

відсутність незавершеного виробництва і залишків нереалізованої продукції. 

Тому важливе значення має правильне групування витрат за статтями 

калькуляції, оскільки це дасть можливість організувати: аналітичний облік 

витрат; обчислення витрат у розрізі структурних підрозділів автотранспортного 

підприємства; калькулювання собівартості окремих видів перевезень. 

До виробничої собівартості перевезень включаються такі види витрат: 

загальновиробничі, прямі матеріальні і прямі витрати на оплату праці, інші прямі 

витрати. Проте автотранспортним підприємствам дозволено вносити зміни до 

наведеної номенклатури витрат і здійснювати як об’єднання, так і виділення 

типових статей калькуляції. Це пов’язано з особливостями організації перевезень 

і специфікою організаційної структури підприємств, а також питомою вагою 

витрат у собівартості окремих видів перевезень. 

Єдиного переліку статей калькулювання собівартості пасажирських 

перевезень немає, оскільки кожне автотранспортне підприємство має свої 
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особливості, тому підприємства індивідуально зазначають цей перелік у 

положенні про облікову політику. 

З урахуванням специфіки надання послуг з перевезення пасажирів автором 

запропоновано перелік статей фактичної калькуляції, який рекомендовано для 

впровадження у діяльність вітчизняних автотранспортних підприємств з метою 

використання при обчисленні собівартості послуг у цілому і за окремими 

маршрутами (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Склад статей основних і накладних витрат, рекомендованих для 

використання при калькулюванні собівартості послуг з перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом 

№ з/п Назва статті витрат 

1 2 

 Основні витрати  

1. Прямі матеріальні витрати 

1.1. Паливо (бензин, дизельне пальне, газ) 

1.2. Моторні олії 

1.3. Акумуляторні батареї 

1.4. Запасні частини 

2. Автомобільні шини 

2.1. Витрати на заміну і встановлення автомобільних шин на колеса 

2.2. Транспортно-заготівельні витрати та націнки підприємств-постачальників, що відносяться 

до автомобільних шин, використаних в поточному місяці 

2.3. Витрати на ремонт автомобільних шин 

3. Прямі витрати на оплату праці 

3.1 Витрати на оплату праці водіїв транспортних засобів 

4. Відрахування на соціальні заходи 

4.1. Відрахування на соціальні заходи від суми витрат на оплату праці водіїв транспортних 

засобів 

5. Амортизація 

5.1. Амортизаційні відрахування від вартості транспортних засобів 

6. Інші прямі витрати 

6.1. Витрати на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів 

6.2. Витрати на обладнання, прилади, пальне і матеріали для здійснення ремонту власними 

підрозділами 

6.3. Витрати на здійснення технічного огляду транспортних засобів 

6.4. Витрати на медичний огляд водіїв 

6.5. Витрати на оплату праці робітників, що здійснюють ремонт та технічне обслуговування 

транспортних засобів 

6.6. Відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, що здійснюють 

ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів 

6.7. Витрати на послуги з ремонту, надані сторонніми організаціями 

6.8. Витрати на поновлення запасу інструментів для транспортних засобів  

6.9. Витрати на матеріали, використані для ремонту, монтажу і дезінфекції побутового 

обладнання пасажирських салонів 

6.10. Витрати на страхування транспортних засобів, отримання ліцензій і дозволів 
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Продовження табл. 2.2 
1 2 

 Накладні витрати  

1. Загальновиробничі витрати 

1.1. Витрати на утримання підрозділів апарату управління, організацію та обслуговування 

перевезень пасажирів міським автомобільним транспортом 

1.1.1. Витрати на оплату праці працівників апарату управління виробничих підрозділів  

1.1.2. Відрахування на соціальні заходи від зарплати працівників апарату управління 

виробничих підрозділів 

1.1.3. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення управління пасажирськими 

перевезеннями 

1.1.4. Витрати на утримання, експлуатацію, капітальний та поточний ремонт основних засобів, 

інших необоротних активів та обладнання загального призначення 

1.1.5. Витрати на удосконалення технології та організації пасажирських перевезень (оплата праці 

та відрахування на соціальні заходи працівників, задіяних у цьому, витрати матеріалів, 

оплата послуг тощо) 

1.1.6. Витрати на утримання (опалення, електроенергію, водопостачання) виробничих будівель 

та приміщень 

1.1.7. Витрати на здійснення обслуговування процесу надання транспортних послуг (оплата 

праці та відрахування на соціальні заходи загальновиробничих працівників, витрати на 

відрядження, технологічний контроль та охорону об’єктів)  

1.1.8. Витрати на забезпечення охорони праці, техніки безпеки та санітарних вимог 

1.1.9. Витрати на оплату послуг сторонніх організацій 

1.2. Амортизація основних засобів й нематеріальних активів загальновиробничого призначення 

1.3. Витрати на сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, які включаються до 

собівартості транспортних послуг 

1.4. Інші витрати загальновиробничого характеру, які стосуються управління, організації та 

обслуговування процесу надання транспортних послуг 

Примітка. Сформовано автором на основі джерела [174] 

 

Організаційно-технологічні особливості надання транспортних послуг 

обґрунтовують потребу розглядати прямі витрати як основні, що безпосередньо 

забезпечують процес надання послуг з перевезення пасажирів, а загальновиробничі 

витрати – як накладні або додаткові витрати, оскільки вони стосуються управління й 

обслуговування пасажирських перевезень. Використання автотранспортними 

підприємствами запропонованих статей калькуляції сприятиме формуванню 

детальної інформації щодо структури собівартості транспортних послуг з перевезення 

пасажирів із розмежуванням витрат на основні і накладні, що дозволить приймати 

обґрунтовані управлінські рішення та покращувати якість управління витратами і 

собівартістю. 

Відзначимо, що відрахування на соціальні заходи та амортизаційні 

відрахування нами виділені в окремі статті калькуляції, хоча згідно з Методичними 

рекомендаціями з формування собівартості [174] вони віднесені до складу статті “Інші 

прямі витрати”. Доцільність такого виокремлення нами обґрунтовується в першу 
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чергу тим, що вказані статті займають досить високу питому вагу в складі витрат 

автотранспортних підприємств і з метою здійснення постійного контролю за їх 

величиною потрібно мати окрему інформацію про ці витрати. Для узагальнення 

даних про витрати та визначення собівартості послуг з перевезення пасажирів 

запропоновано використовувати розроблену нами відомість обліку витрат 

(додаток З). Такі відомості складаються за всіма видами перевезень. 

Методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень [174] 

визначено такі методи калькулювання собівартості: нормативний, стандарт-костинг, 

позамовний або простий підрахунок витрат. Проте Методикою розрахунку тарифів на 

послуги пасажирського автомобільного транспорту [238] передбачено, що для 

планування й розрахунку витрат потрібно застосовувати саме нормативний метод, 

основним елементом якого є облік витрат за окремими видами перевезень згідно з 

діючими нормами. Нормативний метод має на меті виявлення відхилень фактичних 

витрат від встановлених норм та подальше здійснення аналізу відхилень, за 

підсумками якого з’ясовують причини появи цих відхилень або проводять перегляд 

діючих норм. Й. Я. Даньків зазначає, що розрахунок собівартості послуг 

транспортного підприємства не вимагає використання складних розрахунків, через те, 

що ця продукція має масовий характер, виробляється простим способом та немає 

залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду [89, с. 53]. 

Завдяки нормативному методу калькулювання собівартості продукції 

здійснюється управління витратами діяльності, котре забезпечує раціональне 

використання ресурсів автотранспортного підприємства і тим самим сприяє 

зниженню собівартості перевезень. Нормативний облік також сприяє визначенню 

очікуваних витрат автотранспортного підприємства й на цій основі обґрунтуванню 

передбачуваних тарифів на перевезення. 

Використання нормативного методу обліку для визначення фактичної 

собівартості перевезень передбачає складання нормативної калькуляції. Для 

підрахунку фактичної собівартості перевезень потрібно до нормативної собівартості 

додати або відняти від неї виявлені в звітному періоді відхилення від норм та зміни 

норм. Не включаються до складу витрат виробництва перевищення фактичних витрат 
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над нормативними, які виникли в результаті зловживань, нестач, крадіжок, порушення 

технології і правил зберігання. Нормативна, планова і звітна калькуляції складаються 

з використанням єдиної номенклатури статей витрат. 

Потрібно зазначити, що багато зарубіжних і вітчизняних науковців у галузі 

управлінського обліку [78, 97, 101, 288, 295] кращою вважають методику обліку 

нормативних витрат, котра ґрунтується на принципах системи “стандарт-кост”. 

Маючи багато подібного з нормативним методом обліку витрат, ця система може 

продемонструвати ряд переваг при використанні її у практиці діяльності 

автотранспортних підприємств. 

У першу чергу система “стандарт-кост” використовує багато різних видів норм, 

які розробляються на основі: планових витрат за нормативного (нормального) рівня 

діяльності; найменшої величини витрат, яких досягнуто в минулому; середньої 

величини фактичних витрат минулих періодів; ідеальних витрат за умов 

оптимального завантаження потужностей. Натомість нормативний метод оперує 

двома видами норм: встановленими на основі технологічно необхідного рівня 

витрачання ресурсів на дату складання планів (діючі норми) та попередні (старі) 

норми, які потребують коригування. Тобто ще на етапі планування, за умови 

використання системи “стандарт-кост”, автотранспортні підприємства матимуть 

змогу уникати невиправданих відхилень, які стосуються невідповідності обсягів 

діяльності, зміни умов, маршрутів перевезень та видів транспортних засобів, зміни цін 

на матеріальні й трудові ресурси і тарифів на зовнішні послуги та ін. 

Інша перевага полягає у тому, що система “стандарт-кост” на противагу 

нормативному методу не обмежена чітко визначеним (запланованим) обсягом 

діяльності, а майбутні витрати розраховуються з врахуванням можливих варіантів 

завантаження наявних потужностей. Для автотранспортних підприємств є характерні 

коливання попиту на пасажирські перевезення залежно від пори року, тому 

актуальним для них є застосування особливого підходу до встановлення та контролю 

прогнозних величин витрат. 

Система “стандарт-кост” орієнтована на можливість розроблення нормативів 

витрат, складання гнучких бюджетів накладних витрат та прогнозування тарифів на 
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пасажирські перевезення з урахуванням обсягів пасажиропотоків, що зобов’язує 

враховувати в управлінському обліку дані маркетингової служби щодо майбутніх 

обсягів перевезень. 

Ще однією перевагою методу “стандарт-кост” є можливість організації обліку 

відхилень з використанням відповідних рахунків за видами витрат та причинами 

відхилень із визначенням їх впливу на фінансові результати діяльності 

автотранспортного підприємства. 

З врахуванням зазначених переваг нами рекомендується застосування 

автотранспортними підприємствами для обліку витрат і калькулювання собівартості 

послуг саме методу “стандарт-кост” за умови вирішення таких методичних питань: 

обрання методів розроблення норм за окремими статтями витрат; встановлення 

причин (чинників) виникнення відхилень фактичних витрат від визначених згідно з 

нормами за всіма видами ресурсів; затвердження робочого плану рахунків та облікової 

кореспонденції для відображення виявлених відхилень у системі бухгалтерського 

обліку. 

Одним із видів послуг, які надають автотранспортні підприємства, є 

транспортне обслуговування різноманітних заходів. У цьому випадку доцільним є 

використання позамовного методу обліку витрат та калькулювання собівартості, який 

передбачає відокремлений облік витрат за кожним окремим видом перевезень 

пасажирів у розрізі статей витрат. Об’єктом обліку та калькулювання при цьому 

методі є окрема послуга з перевезення людей, а калькуляційною одиницею – 

відповідне замовлення. 

Собівартість перевезення складається з суми витрат, що відносяться до 

калькуляційної одиниці (замовлення). Собівартість перевезення однієї людини можна 

розрахувати шляхом ділення суми зібраних фактичних витрат по об’єкту 

калькулювання (замовленню) на відповідну кількість перевезених людей. В якості 

узагальнюючої калькуляційної одиниці транспортної роботи застосовується показник 

суми витрат, які припадають на 1 гривню одержаних підприємством доходів. 

Головною умовою раціональної побудови обліку витрат є встановлення 

відповідності між об’єктами обліку витрат й об’єктами калькулювання. В цьому 
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випадку у автотранспортного підприємства виникає можливість всі витрати, котрі 

стосуються надання окремої послуги, прямо списувати на її собівартість. А витрати, 

які стосуються надання декількох різних послуг, потрібно розподіляти з 

використанням обраного методу розподілу. Основний акцент варто зробити на зміні 

методики калькулювання й уточненні об’єктів калькулювання. На нашу думку, на 

відміну від простого методу обліку витрат, доцільним є використання позамовного 

методу обліку в поєднанні з інструментарієм методу “стандарт-кост”. Що ж 

стосується нерегулярних пасажирських перевезень (туристичних перевезень, 

транспортного обслуговування різноманітних заходів), то цілком виправданою може 

бути методика формування собівартості транспортних послуг за змінними витратами 

(метод “директ-костинг”). 

Таким чином, облік витрат і калькулювання собівартості пасажирських 

перевезень є двома взаємопов’язаними елементами облікового процесу, які дають 

змогу правильно підійти до формування тарифів на послуги автотранспортного 

підприємства. Важливе значення для раціональної організації обліку витрат і 

прийняття ефективних рішень з метою забезпечення прибуткової діяльності 

автотранспортних підприємств має правильне планування витрат із визначенням 

номенклатури статей витрат, рахунків для деталізованого їх обліку та вибір найбільш 

прийнятного для конкретного підприємства методу обліку витрат й калькулювання 

собівартості, а також подальший аналіз витрат з метою виявлення резервів їхньої 

оптимізації. 

 

 

2.2. Облік доходів і фінансових результатів автотранспортних 

підприємств з надання послуг з перевезення пасажирів 

 

Формування якісного інформаційного забезпечення управління фінансовими 

результатами діяльності автотранспортних підприємств на основі даних 

бухгалтерського обліку вимагає врахування специфіки визнання та відображення 

доходів даних підприємств. Це є важливим також з позицій забезпечення 

прибутковості діяльності автотранспортних підприємств. 
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Визначення фінансового результату відбувається на заключному етапі 

облікового циклу автотранспортного підприємства та дозволяє побачити підсумок 

діяльності за звітний період – прибуток чи збиток. Кінцевий фінансовий результат 

характеризує рівень ефективності діяльності підприємства у звітному періоді та у 

порівнянні з попередніми періодами дає можливість простежити позитивну чи 

негативну динаміку його змін. Важливо при цьому врахувати причинно-наслідкові 

зв’язки між доходами, витратами та фінансовим результатом. Облікові процедури, які 

здійснюються в процесі формування доходів та фінансових результатів 

автотранспортного підприємства, дають можливість детально й послідовно розкрити 

їхні складові, виявити види діяльності та їх внесок у загальний фінансовий результат. 

Як відомо, фінансовий результат встановлюється шляхом порівняння 

доходів і витрат, натомість розмір прибутків завжди залежить від того, наскільки 

доходи переважають витрати. Відтак методиці формування та обліку доходів на 

автотранспортних підприємствах необхідно приділяти постійну увагу.  

Дослідженню проблем формування та обліку доходів і фінансових 

результатів присвятили свої праці такі вітчизняні науковці, як П. Й. Атамас, 

М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, І. А. Верховський, С. Ф. Голов, Й. Я. Даньків, 

В. П. Завгородній, Я. А. Коваленко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, Н. В. Чебанова та 

інші. Проте методику обліку доходів як основного елемента процесу формування 

фінансових результатів ними розглянуто дещо узагальнено. Як виявило проведене 

дослідження, дана проблематика на автотранспортних підприємствах потребує 

детальнішого та значно глибшого вивчення з урахуванням специфіки їхньої 

діяльності в умовах сьогодення. Враховуючи це, вважаємо за доцільне дослідити 

процес формування та обліку доходів як необхідної передумови для визначення 

фінансових результатів підприємств, які займаються пасажирськими 

автоперевезеннями.  

Автомобільний транспорт відіграє значну роль в економіці країни. Згідно із 

Законом України “Про автомобільний транспорт” це галузь транспорту, яка 

забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у 

перевезеннях пасажирів і вантажів автомобільними транспортними засобами [234]. 
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Виробнича діяльність підприємств автомобільного транспорту загального 

користування досить різноманітна. Вони виконують основний обсяг перевезень на 

внутрішньоміських, внутрішньообласних, міжміських та міжнародних магістралях 

[88, с. 141]. 

Очевидною є важливість розвитку пасажирського автомобільного транспорту, 

оскільки він належить до основних перевізників пасажирів. Так, за 2019 рік 

пасажирообіг автомобільним транспортом становив 37,4 % від усіх видів транспорту. 

В той же період тролейбусні перевезення пасажирів склали 25,9 %, а перевезення 

пасажирів трамваями – 17,1% [267]. Автомобільний транспорт має певну галузеву 

особливість, оскільки є сполучною складовою транспортної системи і об’єднує 

маршрути інших видів транспорту: залізничного, морського, річкового та 

повітряного.  

Автотранспортні підприємства (АТП) можуть мати різну форму власності: 

державну, приватну та змішану. Проте, незважаючи на форму власності, облік на цих 

підприємствах повинен бути організований за правилами, визначеними 

нормативними документами. Згідно з чинним Планом рахунків для обліку основних 

засобів, розрахунків з оплати праці, запасів, відрахувань на соціальні заходи, грошових 

коштів та інших об’єктів обліку застосовується практично однакова, притаманна всім 

галузям України методика, проте в обліку доходів та витрат, пов’язаних з 

автомобільними перевезеннями, є відповідна специфіка [88, с. 141], яка потребує 

подальшого дослідження. 

Діяльність автотранспортного підприємства зосереджена на одержанні доходу. 

Відповідно до НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” доходи – це 

збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання 

капіталу за рахунок внесків власників) [187]. 

У процесі нашого дослідження встановлено, що автотранспортні підприємства 

отримують понад 95 % доходів саме від перевезень пасажирів. Використання 

відповідної методологічної побудови обліку доходів від пасажирських перевезень 

впливає на правильність розрахунку рентабельності цих послуг та діяльності 
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підприємства загалом. Грошова виручка, отримана за надання послуг з перевезень 

пасажирів, формує дохід за цим видом діяльності. 

Для зростання доходів автотранспортних підприємств, які займаються 

пасажирськими перевезеннями, особливої важливості набуває вирішення низки 

питань, починаючи від державного контролю ліцензування перевізників, 

врегулювання проблем перевезень пільгових категорій громадян і завершуючи 

покращенням технічного стану автопарку. Вирішення згаданих проблем сприятиме не 

лише функціонуванню деяких підприємств-перевізників, а й розвитку 

автотранспортної галузі загалом. Нині відбувається реформування транспортної 

інфраструктури України. Завдяки цьому впроваджуються численні інноваційні зміни, 

зокрема створюється електронна система “Кабінет перевізника”, яка дає змогу 

перевіряти наявність ліцензії на перевезення та можливість отримувати в 

електронному вигляді деякі адміністративні послуги. У декількох містах України вже 

впровадили в дію систему автоматизованої оплати проїзду та вжили заходи стосовно 

забезпечення вільної конкуренції між підприємствами-учасниками ринку 

автотранспорту [251]. Разом з тим, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

“Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту” в планах є суттєве оновлення автопарку, пристосованого для перевезення 

осіб з інвалідністю [227]. 

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування може відбуватися у 

трьох режимах: звичайному, експрес-режимі та режимі маршрутного таксі [234].  

Пасажирські перевезення у звичайному режимі руху здійснюють автобуси з 

дотриманням усіх зупинок, передбачених встановленим розкладом руху на певному 

маршруті загального користування. Експрес-режим руху передбачає перевезення 

пасажирів за зразком звичайного режиму руху на маршруті загального користування, 

проте зі зменшеною кількістю зупинок, кількість яких не повинна перевищувати 25 % 

від кількості зупинок при звичайному режимі руху. Натомість режим маршрутного 

таксі передбачає пасажирські перевезення згідно з розкладом руху автобусного 

маршруту загального користування із зупинками на вимогу пасажирів. Задля 
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покращення транспортного сполучення у нічний час із місць з великим 

пасажиропотоком встановлені перевезення пасажирів нічними автобусами за 

спеціально розробленими маршрутами. Ці маршрути здебільшого пролягають вздовж 

основних доріг та осередків особливого значення (залізничних вокзалів, автовокзалів, 

аеропортів). Оскільки величина доходів від пасажирських перевезень залежить 

безпосередньо від розміру встановленого тарифу, то особливої уваги вимагає розгляд 

методики формування тарифів (рис. 2.3) на послуги з перевезення. Вона розробляється 

на підставі наказу Міністерства транспорту України № 1175 [238] і ґрунтується на 

інформації про витрати підприємства. Відповідно до цього наказу тарифом на 

автобусних маршрутах загального користування міського сполучення вважають 

вартість разового проїзду одного пасажира. 

 

Рис. 2.3. Процес формування тарифів автотранспортного підприємства 

(сформовано автором) 
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Із рис. 2.3 видно, що чітке формування тарифів базується на даних про 

фактичні та планові витрати. Тому в даному контексті важливим є дотримання 

правил обліку витрат, які відображені у бухгалтерському обліку у 

регламентованому НП(С)БО 16 “Витрати” [189] та які ми розглянули у 

попередніх підрозділах. Думки окремих науковців сходяться на тому, що 

потрібною є ретельна суцільна перевірка фактичних і планових даних, якими 

користуються суб’єкти господарювання для розрахунку тарифів [87, с. 337]. 

Зокрема, І. Й. Плікус, Ю. Б. Слободяник виділяють два основних чинники, які 

дозволять автотранспортному підприємству підвищити його рентабельність: 

вирішення питання відшкодування втрат доходів від перевезення пасажирів 

пільгових категорій та зниження експлуатаційних витрат автотранспортних 

підприємств [215, с. 40]. 

Автотранспортне підприємство формує тариф за фактичними показниками 

роботи або за результатами вивчення пасажиропотоків. Дослідження попиту 

населення на перевезення відбувається шляхом: 

– розповсюдження, збирання заповнених анкет та їхнього опрацювання; 

– збирання та аналізу певних звернень від фізичних та юридичних осіб; 

– відстеження пасажиропотоків [239]. 

Показники обстеження пасажиропотоків є досить приблизними, відтак 

неможливо ані розрахувати реальну собівартість перевезень, ні сформувати 

аргументований тариф на перевезення без чітко встановленої кількості 

перевезених пасажирів. З такими міркуваннями погоджуються науковці 

О. О. Барабаш та М. В. Богаченко. Вони стверджують, що для чіткого 

визначення рівня тарифу необхідно вдосконалювати методи збирання 

необхідних показників. Адже пасажиропотік є основою для розрахунку тарифу 

на одну особу, а проблема полягає в тому, що розрахувати його можна лише 

приблизно [18, с. 27]. О. І. Завійський зазначає, що досі не визначена реальна 

норма, яка при встановленні тарифів на перевезення пасажирів може вимагати 

від органів місцевого самоврядування проводити регулярні періодичні 

обстеження пасажиропотоку на маршруті або зобов’язати ініціатора зміни 
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тарифу надати підтверджені результати такого обстеження [105, с. 92]. Тобто 

визначальне значення для розрахунку собівартості пасажирських перевезень має 

отримання інформації про величину існуючих пасажиропотоків за допомогою 

сучасних засобів фіксації таких показників. 

Важливу роль у розвитку автотранспортного перевезення пасажирів 

відіграє тарифна політика. Вона забезпечує насамперед рівновагу між оплатою 

за пасажирські перевезення та обсягом витрат на надання таких послуг. При 

цьому, як ми вже зазначали, тарифом називається вартість разового перевезення 

пасажира на автобусних маршрутах загального користування у міському 

сполученні. Розрахунок тарифів на послуги перевезень згаданим транспортом 

міського сполучення відбувається згідно з Методикою розрахунку тарифів на 

послуги пасажирського автомобільного транспорту, яка затверджена наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України [238].  

Відповідно до цієї Методики тарифи на послуги з перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у 

звичайному режимі руху, розраховуються за формулою: 

п

iпп
м

ДПS
Т

Q

)( 
  , грн/пас.    (2.1) 

де мТ  – тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального вжитку, які відбуваються у звичайному режимі руху; 

пS  – запланована річна собівартість послуг, грн; 

пП  – запланований річний прибуток від наданих послуг, грн; 

пQ  – плановий річний обсяг перевезень пасажирів, пас. (створюється на 

основі фактичних показників роботи перевізника або обґрунтовується 

результатами досліджень пасажиропотоків); 

iД  – заплановані річні чисті доходи від інших видів діяльності, які 

стосуються надання послуг.  

Із наведеної формули бачимо, що одним із елементів визначення вартості 

тарифу є співвідношення загального обсягу роботи автотранспорту та загальної 

кількості пасажирів, перевезених за певний період із урахуванням чисельності 



115 

 

пасажирів пільгових категорій. 

Тарифи на надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального вжитку, які відбуваються в режимах експрес-перевезення 

та в режимі маршрутного таксі, розраховуються за формулою: 

'

''
'

Qп

пп
м

ПS
Т


  , грн/пас.      (2.2) 

де 
'

мТ  – тарифи на надання послуг перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального вжитку, які відбуваються в експрес-режимі та 

режимі маршрутного таксі; 

'

пS  – запланована собівартість послуг на маршруті на рік, грн; 

'

пП  – запланований прибуток на маршруті на рік, грн; 

'Qп  – плановий річний обсяг перевезень пасажирів на маршруті, пас. 

(перевізник розробляє його на основі фактичних показників роботи або 

встановлює, покладаючись на результати обстеження пасажиропотоків) [238].  

Тариф на перевезення багажу в автобусах міського сполучення дорівнює 

тарифу на перевезення одного пасажира.  

Так, на кожному автотранспортному підприємстві, яке займається 

перевезенням пасажирів у міському сполученні, здійснюється розрахунок 

тарифу для визначеного маршруту. Нами запропоновано порядок розрахунку 

тарифу на перевезення пасажирів у звичайному режимі руху міського 

сполучення за маршрутом № 1 автотранспортного підприємства, для 

практичного застосування якого фіксуються такі показники: кількість 

автотранспортних засобів на маршруті, довжина маршруту в прямому та у 

зворотному напрямку, розрахунковий час у дорозі в одному та у зворотному 

напрямку, нульовий пробіг у прямому та у зворотному напрямку. Також згідно 

із затвердженим маршрутом обов’язково вказується найменування зупинки у 

прямому та зворотному напрямку, після чого здійснюється розрахунок вартості 

тарифу (додаток К). 

Згідно з Законом України “Про автомобільний транспорт” [234] квитки на 

проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального вжитку мають бути 



116 

 

чітко визначеної форми. Типові форми квитків деталізовано у наказі Міністерства 

транспорту та зв’язку України “Про затвердження Типових форм квитків на проїзд 

пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування” [241]. 

У згаданому документі, зокрема, зазначено, що вартість проїзду відповідно 

до розрахунків пасажирських перевізників, інформація про перевізника, 

страхову компанію та страхову суму повинні бути вказані у квитках друкованим 

способом. Тарифна вартість (для приміських та міжміських маршрутів) 

визначається через множення покілометрового тарифу на відстань від початку 

маршруту до середини тарифної зони [241]. 

Згідно з Законом України “Про страхування” [242] перевезення пасажирів 

в автомобільному транспорті на маршрутах різного рівня (приміських, 

міжміських, міжобласних та міжнародних) в обовʼязковому порядку підлягає 

особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорті. Особисте 

страхування упускається тільки для пасажирів автотранспорту на 

внутрішньоміських маршрутах. В усіх інших випадках транспортна організація 

утримує з пасажира суму страхового внеску разом із вартістю проїзду (тобто 

сума страхового платежу включена у вартість квитка). Розмір страхового 

платежу описано в “Положенні про обов’язкове особисте страхування від 

нещасних випадків на транспорті” [224]. 

Варто зазначити, що перевезення пасажирів у звичайному режимі є менш 

прибутковим для автотранспортного підприємства, аніж в інших режимах 

перевезень. А основа проблемного питання в тому, що не всі, хто користується 

пасажирськими перевезеннями у звичайному режимі руху, платять за таку 

послугу. Адже велика частина пасажирів належить до окремої групи громадян – 

користувачів пільгового проїзду. На сьогодні офіційно встановлено чотири 

основні категорії громадян, які мають право на безоплатний проїзд у 

громадському наземному транспорті: ветерани війни, особи, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадяни з обмеженими фізичними 

можливостями (інвалідністю) та інші категорії, до яких входять пенсіонери за 

віком, реабілітовані, діти-сироти, діти з багатодітних сімей та діти до 6 років [16]. 
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Відшкодування пільгового проїзду відбувається згідно з Порядком 

компенсації витрат автомобільним перевізникам, які перевозять пасажирів, що 

мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального вжитку. 

Вказаний Порядок визначає механізм, за яким відбувається відшкодування 

виплат перевізникам за рахунок та в межах коштів міського бюджету, 

передбачених на відповідні цілі. Повний перелік осіб пільгових категорій, які 

мають право на безоплатний проїзд, наведено у додатку Л.  

Відшкодування за перевезення пільгової категорії пасажирів відбувається 

лише частково, адже воно залежить не тільки від обмежень асигнувань 

відповідної статті місцевого бюджету, а й від відносної, невизначеної кількості 

перевезених пільговиків.  

Ми вважаємо, що необхідно зʼясувати реальну кількість пасажирів 

пільгових категорій на всіх маршрутах міських перевезень. Зважаючи на те, що 

нині кількість пільговиків встановлюють відповідно до акту обстеження 

пасажиропотоку на міському маршруті звичайного режиму з формулюванням 

коефіцієнта співвідношення пільгових і платних пасажирів, отримуємо досить 

приблизний та малоінформативний показник.  

Маючи на меті чіткий облік пасажирів пільгових категорій, важливо 

звернути особливу увагу на впровадження автоматизованої системи оплати 

проїзду в громадському транспорті [236].  

Громадяни пільгових категорій, які зареєстровані в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб і мають право на пільгу, будуть отримувати е-

квитки з Центру обслуговування пасажирів. Ввести в користування згадані 

квитки необхідно й для того, щоб вирішити ще одну проблему, яка полягає в 

ситуації, коли водій автобуса не видає пасажирам квитки на проїзд, що, в свою 

чергу, призводить до штучного заниження виручки автотранспортного 

підприємства. Разом з тим, стає неможливим ведення чіткого обліку 

пасажиропотоку того чи іншого напрямку.  

На користуванні міськими автобусами негативно позначається також 

відсутність належного сервісу оплати за проїзд. Наприклад, пасажири, 
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сплачуючи готівкою під час руху транспорту, передаючи її по салону до водія, 

мимоволі стають порушниками правил безпеки руху автобуса, адже такими 

діями вони відволікають водія розрахунковими операціями, а також створюють 

можливість виникнення конфліктних ситуацій внаслідок помилкового 

проведення таких операцій. Натомість оплата е-квитком суттєво спрощує 

систему розрахунків. Наприклад, пасажир може будь-коли поповнити свій 

квиток через особистий кабінет, плата за проїзд знімається за посередництвом 

спеціального пристрою для зчитування інформації – валідатора, встановленого у 

транспортному засобі. Завдяки згаданій системі можна якісно обчислювати суму 

коштів та кількість поїздок. Разом з тим, валідатор після зчитування е-картки 

знімає плату за проїзд, що не тільки дозволятиме контролерам виявляти осіб, які 

не оплатили поїздку, а також сприятиме збільшенню доходів автотранспортного 

підприємства. Крім того, пасажири матимуть нагоду зекономити на проїзді, за 

умови поповнення е-квитка на значну кількість поїздок. Це також вигідно й для 

перевізника, адже дає змогу використовувати частину доходу за майбутній 

проїзд вже у даному звітному періоді. Поряд зі згаданим, останнім часом 

зʼявилося ще одне нововведення – можливість оплатити за проїзд за допомогою 

типу штрих-кода (QR-код), який розшифровується програмою зі смартфона. Але 

на сьогодні QR-код використовується винятково в електротранспорті.  

Проте для застосування електронної плати за проїзд у міському транспорті 

необхідно виділити великі суми коштів на якісні системи зчитування е-квитків 

та достатню кількість місць для придбання таких квитків. Е-квиток необхідний 

для створення системи якісного обліку, яка служитиме прийняттю конкретних 

управлінських рішень, спрямованих на покращення функціонування сфери 

транспорту. Зокрема, визначений обсяг пасажиропотоку в розрізі напрямку 

сприятиме правильному формуванню маршрутної сітки, коригуванню інтервалу 

руху транспорту, достовірній сумі доходу перевізника тощо.  

З метою отримання достовірної інформації в процесі обліку доходів 

важливо врахувати вимоги щодо їх визначення та методів визнання з 

урахуванням змін у нормативних документах (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Порівняльна характеристика щодо НП(С)БО 15 “Дохід”, МСБО 18 

“Дохід” та МСФЗ 15 “Дохід від договорів з клієнтами” 

Основні 

критерії 
НП(С)БО 15 МСБО 18 МСФЗ 15 

1 2 3 4 

Визначення 

доходу 

Дохід визнається під час 

збільшення активу або 

зменшення зобовʼязання, 

що зумовлює зростання 

власного капіталу (за 

винятком зростання 

капіталу за рахунок 

внесків учасників 

підприємства), за умови, 

що оцінка доходу може 

бути достовірно 

визначена. 

Дохід – це валове над-

ходження економічних 

вигід протягом періоду, 

що виникає в ході 

звичайної діяльності 

субʼєкта 

господарювання, коли 

власний капітал зростає 

в результаті цього 

надходження, а не в 

результаті внесків 

учасників власного 

капіталу. 

Визнає дохід 

унаслідок передачі 

обіцяних товарів або 

послуг клієнтам у 

сумі, що відображає 

компенсацію, на яку 

підприємство очікує 

мати право в обмін на 

ці товари або послуги. 

Визнання 

доходу при 

наданні 

послуг 

Дохід, повʼязаний з 

наданням послуг, 

визнається, виходячи зі 

ступеня завершеності 

операції з надання послуг 

на дату балансу, якщо 

може бути достовірно 

оцінений результат цієї 

операції. 

Якщо результат 

операції, яка передбачає 

надання послуг, може 

бути попередньо 

оцінений достовірно, 

дохід, повʼязаний з 

операцією, має 

визнаватися шляхом 

посилання на той етап 

завершеності операції, 

який існує на кінець 

звітного періоду. 

Суб’єкт 

господарювання 

визнає дохід від 

звичайної діяльності, 

коли (або у міру того, 

як) суб’єкт господарю-

вання задовольняє 

зобов’язання щодо 

виконання, передаючи 

обіцяний товар або 

послугу (тобто актив) 

клієнтові. Актив 

передається, коли (або 

у міру того, як) клієнт 

отримує контроль над 

таким активом. 

Метод 

визнання 

доходу 

Критерії визнання доходу 

застосовуються окремо 

до кожної операції. Проте 

ці критерії потрібно 

застосовувати до окремих 

елементів однієї операції 

або до двох чи більше 

операцій разом, якщо це 

випливає із суті такої 

господарської операції 

(операцій). 

Методи визнання 

залежать від кожного 

виду доходу 

Єдиний метод 

визнання, незалежно 

від виду доходу 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

Умови 

оцінки 

Результат операції з 

надання послуг може 

бути достовірно оцінений 

за наявності всіх 

наведених нижче умов: 

можливості достовірної 

оцінки доходу; 

імовірності надходження 

економічних вигод від 

надання послуг; 

можливості достовірної 

оцінки ступеня заверше-

ності надання послуг на 

дату балансу; 

можливості достовірної 

оцінки витрат, здійснених 

для надання послуг та 

необхідних для їх 

завершення. 

Результат операції може 

бути попередньо оцінений 

достовірно у разі 

задоволення всіх наведених 

далі умов: 

а) можна достовірно оцінити 

суму доходу; 

б) є ймовірність надход-

ження до суб’єкта господа-

рювання економічних вигід, 

пов’язаних з операцією; 

в) можна достовірно оцінити 

ступінь завершеності 

операції на кінець звітного 

періоду; 

г) можна достовірно оцінити 

витрати, понесені у звʼязку з 

операцією, та витрати, 

необхідні для її завершення. 

 

Практичність 

застосування 
Відсутність визначення методик розподілу 

Визнання доходу 

в момент 

виконання 

суб’єктом 

господарювання 

договірних 

зобов’язань 

Критерії 

звітності 

Критерії звітності визначаються на підставі отримання 

доходів від товарів, послуг, відсотків, роялті чи 

дивідендів. 

Критерії 

звітності будуть 

визнані на основі 

контракту та 

зобов’язання 

щодо виконання. 

Примітка. Складено автором за результатами проведеного дослідження 

Як бачимо, всі стандарти містять визначення, умови та методи визнання доходів, 

а також основні критерії звітності. Однак, виходячи з порівнянь досліджуваних 

нормативних документів, бачимо, що вони мають ряд розбіжностей. Так, якщо у МСБО 

18, який втратив чинність, були різні критерії визнання доходів в залежності від їх типу, 

то у МСФЗ 15 він є єдиним, незалежно від того, який вид доходу отримало 

підприємство. З точки зору практичного застосування МСФЗ 15 містить більш 

конкретне визначення доходів, що сприятиме безпомилковому його використанню. 

Окремої уваги заслуговують подані у цих документах визначення та методи визнання 

доходів, які дають можливість отримати більш детальну інформацію в процесі їх обліку. 
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Беручи до уваги критерії визначення доходів, зазначимо, що вони залежать від 

джерел їхнього отримання: доходи від реалізації готової продукції, товарів або 

виконаних робіт чи наданих послуг. Щодо визначення першого виду доходів немає 

жодних сумнівів, воно досить чітке, а от питання зарахування доходів від наданих 

послуг дуже неоднозначне. Науковець В. В. Сопко стверджує, що “визначення доходу 

від надання послуг має надзвичайно велику різнобокість” [265, с. 409]. Така 

різнобокість, на думку згаданого автора, “пов’язана з рівнем завершеності операцій з 

наданих послуг на дату його визначення...”. Ми вважаємо, що задля зрозумілішого та 

оперативнішого формування доходів від пасажирських автотранспортних перевезень 

обґрунтованим є впровадження внутрішньогосподарського обліку та ретельне 

дотримання його вимог (табл. 2.4).  

Особливе значення має, зокрема, організація синтетичного обліку доходів 

автотранспортного підприємства. Відповідно до чинного Плану рахунків 

бухгалтерського обліку дохід від пасажирських перевезень у бухгалтерії пропонують 

обліковувати на рахунку 703 “Дохід від реалізації робіт та послуг”.  

Таблиця 2.4 

Умови для правильного формування доходів з точки зору 

внутрішньогосподарського обліку 

Умови визначення доходу за В. В. Сопко 

[265, с. 409] 

Пропозиція автора з визначення доходу і 

витрат з використанням 

внутрішньогосподарської звітності 

1. Можливість вірогідної оцінки доходу 
1. Звіт про кількість виручки за звітний 

період (зміна, день) 

2. Ймовірність отримання економічних 

вигод для підприємства 

2. Зведення даних доходних та витратних 

статей 

3. Можливість правдивої оцінки ступеня 

завершеності надання послуг на дату 

балансу 

3. Звіт про фактичну кількість перевезених 

пасажирів за звітний період (зміну, день) 

4. Можливість вірогідної оцінки затрат, 

здійснених для надання послуг 

4. Звіт про собівартість перевезень (за зміну, 

день) 

Примітка. Сформовано автором на основі джерела [42] 

Вважаємо, що для більшої чіткості й аналітичності доцільно організувати облік 

доходу від пасажирських перевезень за видами послуг пасажирських перевезень та за 

кожним режимом перевезення у розрізі аналітичних рахунків. Зокрема, 

автотранспортне підприємство надає такі послуги пасажирських перевезень:                     

1) внутрішні міські пасажирські перевезення; 2) туристичні перевезення;                                
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3) транспортне обслуговування різноманітних заходів. Враховуючи це, вважаємо 

доцільним обліковувати дохід від таких послуг в розрізі видів перевезень на таких 

рахунках третього порядку: 7031 “Дохід від перевезень у звичайному режимі руху”, 

7032 “Дохід від перевезень у експресному режимі руху”, 7033 “Дохід від перевезень 

нічними автобусами”, 7034 “Дохід від туристичних перевезень”, 7035 “Дохід від 

транспортного обслуговування різноманітних заходів”, а інші доходи від операційної 

діяльності у вигляді доходу від розміщення реклами відображати на рахунку               

7191 “Дохід від розміщення реклами на транспортних засобах”. Відповідно до 

запропонованих рахунків обліку доходів необхідно ввести рахунки третього порядку 

і для обліку фінансових результатів пасажирських перевезень: 7911 “Фінансовий 

результат перевезень у звичайному режимі руху”, 7912 “Фінансовий результат 

перевезень у експресному режимі руху”, 7913 “Фінансовий результат перевезень 

нічними автобусами”, 7914 “Фінансовий результат туристичних перевезень”,            

7915 “Фінансовий результат транспортного обслуговування різноманітних заходів”. У 

даному контексті можливим є розширення аналітичних рахунків у розрізі режимів 

організації перевезень пасажирів: регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні. 

Створенням регулярних перевезень займаються відповідні органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування (замовники регулярних перевезень). У даному 

напрямі вони орієнтуються на програми розвитку автомобільного транспорту на 

певних теренах з метою задоволення потреб населення у перевезеннях із урахуванням 

пропозицій зацікавлених сторін – громадян, підприємств, установ, організацій і 

перевізників. 

Регулярні спеціальні перевезення призначені для перевезення певних груп 

населення. Наприклад, працівників підприємств, організацій та установ, учнів, 

студентів, туристів, екскурсантів та інших. Такі перевезення відбуваються на підставі 

договору. Згідно з ним перевізник надає замовнику транспортних послуг 

(підприємству, установі чи організації) послуги з перевезення організованої групи 

пасажирів за визначеним маршрутом і встановленим розкладом руху впродовж 

передбаченого договором терміну. Нерегулярні перевезення перевізник організовує 

на замовлення юридичної або фізичної особи. Як правило, це разові перевезення 



123 

 

організованої групи осіб за визначеним маршрутом. До нерегулярних перевезень 

можемо зарахувати: туристично-екскурсійні; святково-весільні; ритуальні; одноразові 

перевезення до місць рекреації; інші перевезення, які не заборонені згаданими 

Правилами [231]. Також доцільним є введення субрахунку надання ремонтних послуг, 

якщо такі здійснюються на автотранспортному підприємстві.  

Враховуючи специфіку діяльності автотранспортних підприємств, представимо 

загальну схему обліку доходів від основної операційної діяльності (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Загальна схема обліку доходів від основної операційної діяльності 

автотранспортних підприємств (сформовано автором) 

 

На основі загальної схеми класифікації доходів та з метою забезпечення 

організації управлінського обліку нами запропоновано фрагмент робочого плану 

рахунків для обліку доходів і фінансових результатів діяльності автотранспортних 

підприємств (табл. 2.5). 

703 “Дохід від реалізації робіт та 

послуг” 
7031 “Дохід від перевезень у 

звичайному режимі руху” 

7032 “Дохід від перевезень у 

експресному режимі руху” 

791 “Результат операційної 

діяльності” 

7033 “Дохід від перевезень 

нічними автобусами” 

7034 “Дохід від туристичних 

перевезень” 

7035 “Дохід від транспортного 

обслуговування різноманітних 

заходів” 

301 “Готівка в 

національній 

валюті” 

311 “Поточні 

рахунки в 

національній 

валюті” 

36  “Розрахунки 

з покупцями та 

замовниками” 

685 

“Розрахунки з 

іншими 

кредиторами” 

69 “Доходи 

майбутніх 

періодів від 

попередньої 

оплати” 

48 “Цільове 

фінансування і 

цільові 

надходження” 

7191 “Дохід від розміщення 

реклами на транспортних 

засобах” 

 

719 “Інші доходи від 

операційної діяльності” 
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Таблиця 2.5 

Фрагмент робочого плану рахунків для управлінського обліку  

доходів і фінансових результатів діяльності автотранспортних підприємств  
Синтетичний 

рахунок (рахунок 

першого порядку) 

Субрахунки 

(рахунки другого 

порядку) 

Субрахунки (рахунки 

третього порядку) 

код назва код назва код назва 

30 Готівка 301 

Готівка в 

національній 

валюті 

3011 Готівка від перевезень у звичайному режимі руху 

3012 Готівка від перевезень у експресному режимі руху 

3013 Готівка від перевезень нічними автобусами 

3014 Готівка від туристичних перевезень 

3015 
Готівка від транспортного обслуговування 

різноманітних заходів 

31 
Рахунки в 

банках 
311 

Поточні 

рахунки в 

національній 

валюті 

3111 Оплата за перевезення у звичайному режимі руху 

3112 Оплата за перевезення у експресному режимі руху 

3113 Оплата за перевезення нічними автобусами 

3114 Оплата за туристичні перевезення  

3115 
Оплата за транспортне обслуговування різноманітних 

заходів 

70 
Доходи від 

реалізації 
703 

Дохід від 

реалізації 

робіт і 

послуг 

7031 Дохід від перевезень у звичайному режимі руху 

7032 Дохід від перевезень у експресному режимі руху 

7033 Дохід від перевезень нічними автобусами 

7034 Дохід від туристичних перевезень 

7035 
Дохід від транспортного обслуговування різноманітних 

заходів 

71 

Інший 

операційний 

дохід 

719 

Інші доходи 

від 

операційної 

діяльності 

7191 

 

Дохід від розміщення реклами на транспортних засобах 

79 
Фінансові 

результати 
791 

Результат 

операційної 

діяльності 

7911 
Фінансовий результат перевезень у звичайному режимі 

руху 

7912 
Фінансовий результат перевезень у експресному 

режимі руху 

7913 Фінансовий результат перевезень нічними автобусами 

7914 Фінансовий результат туристичних перевезень 

7915 
Фінансовий результат транспортного обслуговування 

різноманітних заходів 

Примітка. Складено автором за результатами проведеного дослідження 

Процес формування доходу автотранспортного підприємства 

відображають відповідними записами на рахунках бухгалтерського обліку, які 

наведені у табл. М.1, додаток М. 

У створенні доходу автотранспортного підприємства від надання послуг з 

перевезення пасажирів певну специфіку має відображення сум компенсацій, 

отриманих із місцевого бюджету. Такі суми відносять на відшкодування витрат 

автотранспортного підприємства на надання безоплатного проїзду та показують у 

бухгалтерському обліку на рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. 

Щодо обліку розрахунків з бюджетом за нарахованими відшкодуваннями існують 
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певні дискусії. Так, на думку П. Й. Атамаса, на противагу методиці обліку, визначеній 

Міністерством фінансів України, тут доречно використовувати субрахунок 377 

“Розрахунки з іншими дебіторами” [10, с. 116]. Підтримуючи таку позицію науковця, 

доцільність використання рахунку 377 обґрунтовуємо тим, що відшкодування коштів 

уже не є фінансуванням, а погашенням заборгованості, до того ж, без встановлення 

статті використання наданої компенсації. Згідно з п. 19 НП(С)БО 15 цільове 

фінансування для відшкодування витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та 

фінансування з метою надання підтримки підприємству і без зазначення умов його 

витрачання на виконання у майбутньому певних заходів вважають дебіторською 

заборгованістю з одночасним визнанням доходу [188].  

Так, кошти цільового фінансування та цільових надходжень – це гроші, які 

підприємство отримує на конкретно визначену мету (згідно з вказаними умовами 

витрачання, узгодженими планами та кошторисами тощо). Такі кошти можуть 

надходити у різному вигляді: як субсидії, асигнування з бюджету і цільових фондів, як 

гуманітарна допомога чи як внески фізичних та юридичних осіб. 

Для таких специфічних коштів діють свої правила обліку. Цільове фінансування 

не вважається доходом, аж поки не буде погоджено, що підприємство його отримає і 

виконає встановлені умови цього фінансування [188]. 

Дебіторською заборгованістю вважають суму заборгованості дебіторів 

підприємству на конкретну дату. Дебіторська заборгованість відома як: 1) фінансовий 

актив установи, який зʼявляється внаслідок договірних відносин між двома 

юридичними особами, одна з яких є власником активу і після настання певних умов 

угоди має право на отримання платежів, товарів, робіт та послуг; 2) сума боргів, які 

належать підприємству, організації, установі від юридичних або фізичних осіб, сума 

заборгованості дебіторів підприємства на конкретну дату. При цьому дебіторами 

можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству гроші, 

їхні аналоги чи інші активи [263]. 

Відображення у синтетичному обліку господарських операцій, які пов’язані з 

отриманням з місцевого бюджету та списанням на доходи сум відшкодувань 

автотранспортному підприємству, здійснюється записами на рахунках 
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бухгалтерського обліку (з врахуванням запропонованих нами), наведеними у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку отримання з 

місцевого бюджету та списання на доходи сум компенсацій з перевезення 

пасажирів 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 

Нараховано суму компенсації за 

перевезення пільгових категорій 

пасажирів 

48 “Цільове 

фінансування і цільові 

надходження” 

7031 “Дохід від 

перевезень у звичайному 

режимі руху” 

2 

Відображено податкове зобов’язання 

з ПДВ у сумі нарахованого 

відшкодування 

7031 “Дохід від 

перевезень у 

звичайному режимі 

руху” 

643 “Податкові 

зобов’язання” 

3 

Визначено суму заборгованості 

бюджету за нарахованими 

відшкодуваннями 

377 “Розрахунки з 

іншими дебіторами” 

48 “Цільове 

фінансування і цільові 

надходження” 

4 

Надійшло на поточний рахунок 

відшкодування з бюджету за 

перевезення пільгових категорій 

пасажирів 

311 “Поточні рахунки в 

національній валюті” 

377 “Розрахунки з 

іншими дебіторами” 

5 

Відображено суму податкового 

зобов’язання з ПДВ у сумі 

одержаного відшкодування 

643 “Податкові 

зобов’язання” 

641 “Розрахунки за 

податками” 

6 
Списано дохід від реалізації робіт і 

послуг на фінансовий результат 

7031 “Дохід від 

перевезень у 

звичайному режимі 

руху” 

7911 “Фінансовий 

результат перевезень у 

звичайному режимі 

руху” 

Примітка. Складено автором за результатами проведеного дослідження 

Розпорядник коштів розраховує місячні бюджетні призначення через ділення 

річної суми бюджетних призначень для виплат-відшкодувань за перевезення 

пільговиків на 12 місяців. Отже, проведене дослідження показало, що формування 

тарифів на пасажирські перевезення повинно бути зорієнтоване на покриття витрат на 

надання цих послуг і забезпечення прибуткової діяльності підприємства. Виходячи з 

цього, нами запропоновано порядок розрахунку тарифу на перевезення пасажирів у 

звичайному режимі руху міського сполучення, який передбачає врахування всіх 

складових, що впливають на його формування. Порядок формування фінансових 

результатів автотранспортного підприємства у розрізі видів перевезень нами 

відображено на рис. 2.5 і побудовано з врахуванням запропонованих загальних схем 

обліку доходів і витрат (рис. 2.2 та 2.4). 
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Рис. 2.5. Порядок формування фінансових результатів автотранспортного підприємства у розрізі видів перевезень 

(сформовано автором) 
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Зазначений порядок передбачає розрахунок фінансового результату за 

кожним видом перевезень шляхом співставлення отриманих за ним доходів і 

понесених витрат, що забезпечує формування аналітичних даних про внесок 

окремих видів послуг з перевезення пасажирів у загальний фінансовий результат 

і використовується для складання внутрішньої звітності з метою задоволення 

інформаційних потреб користувачів. 

Отже, проведене дослідження показало, що формування тарифів на 

пасажирські перевезення повинно бути зорієнтоване на покриття витрат на 

надання даних послуг і забезпечення прибуткової діяльності підприємства. 

Виходячи з цього, нами запропоновано порядок розрахунку тарифу на 

перевезення пасажирів у звичайному режимі руху міського сполучення, який 

передбачає врахування всіх складових, що впливають на його формування. 

Таким чином, удосконалення методики відображення в обліку доходів та 

фінансових результатів має безпосередній вплив на процес формування 

релевантних даних, які використовуються в процесі створення облікового 

забезпечення системи управління автотранспортних підприємств. Покращенню 

інформаційного забезпечення менеджменту сприятиме використання 

запропонованих аналітичних рахунків обліку доходів у розрізі видів перевезень 

пасажирів та фінансових результатів за видами діяльності з уточненням назв 

рахунків і врахуванням послуг, які надають автотранспортні підприємства. 

 

 

2.3. Методичний інструментарій бюджетування в системі управління 

фінансовими результатами діяльності підприємства  

 

Одним із ключових завдань, яке постає сьогодні перед керівництвом 

автотранспортних підприємств, є побудова якісної системи управління відповідно 

до світових стандартів, із використанням сучасних управлінських технологій, 

спрямованої на підвищення результативності й ефективності функціонування. 

У цій системі вагомі позиції займають управлінський облік та контроль 



129 

 

формування фінансових результатів діяльності автотранспортних підприємств. 

Бюджетування є важливим засобом внутрішнього контролю, який поширений у 

зарубіжній практиці, оскільки дозволяє давати правдиву оцінку діяльності центрів 

відповідальності через доведення до безпосередніх виконавців бюджетних 

показників і аналізу відхилень, що виникають за підсумками фактичного 

здійснення господарських операцій.  

Дослідження вітчизняних автотранспортних підприємств засвідчило, що 

бюджетне управління на них у багатьох випадках застосовується фрагментарно 

або відсутнє взагалі. Це зумовлено відсутністю практичних навичок і розуміння 

переваг управління витратами на засадах бюджетування та вимагає створення 

організаційних, методичних, технічних, інформаційних й інших передумов. 

На результати діяльності автотранспортних підприємств впливають 

внутрішні і зовнішні фактори, які потрібно оперативно виявляти з метою 

прийняття своєчасних управлінських рішень. Проблемним аспектом діяльності 

багатьох автотранспортних підприємств, які здійснюють міські пасажирські 

перевезення, як ми зазначали вище, є збиткова тенденція результатів їхньої 

роботи. Спричинено це кризовими явищами в економіці країни, на які вплинула, 

зокрема, пандемія коронавірусу, через що відбулося суттєве скорочення 

пасажиропотоків. З метою своєчасного вжиття потрібних заходів управлінського 

впливу та усунення негативних факторів, котрі спричиняють такі результати, 

важливо мати інформацію про бюджетні показники, фактичне їх виконання, 

наявні відхилення, причини та винуватців цих відхилень. 

Загалом бюджетування можна розглядати як інформаційну підсистему 

управлінського контролю фінансово-господарської діяльності підприємства за 

відповідними центрами відповідальності з використанням спеціальних 

фінансових інструментів, що називаються бюджетами. Основною метою 

бюджетування є використання методичних прийомів планування, управління й 

контролю ефективності фінансово-господарської діяльності і ліквідності 

підприємства, в основу яких покладено систематичне прогнозування майбутнього 

розвитку підприємства шляхом складання бюджетів. Результатом запровадження 
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бюджетування на автотранспортному підприємстві має стати оперативне 

прийняття раціональних управлінських рішень з метою оптимізації діяльності як 

підприємства загалом, так і центрів відповідальності зокрема. 

Використання бюджетування в управлінському обліку і контролі 

досліджували багато вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як: 

П. Атамас, В. Бачинський, С. Білобловський, І. Бланк, Р. Брейдлі, Є. Брігхем, 

Ф. Бутинець, В. Василенко, С. Голов, С. Головацька, А. Кармінський, М. Катаєв, 

М. Корецький, Д. Коркуна, О. Косарєв, О. Крайник, П. Куцик, С. Лаптев, 

О. Мельник, Л. Нападовська, О. Терещенко, А. Харко, Д. Хемптон, Ч. Хорнгрен, 

В. Хруцький, Н. Чепуренко, М. Чік та ін. Вони зробили вагомий внесок у 

розкриття такого важливого інструменту внутрішнього контролю, як 

бюджетування, хоча на сьогодні їхні розробки вимагають осучаснення, 

вдосконалення й адаптації до практичних умов діяльності підприємств різних 

галузей, яким притаманні певні особливості. 

Бюджетування належить до найбільш прогресивних інтегрованих 

управлінських технологій, спрямованих на забезпечення раціонального 

управління ресурсним потенціалом підприємства з метою отримання найкращих 

фінансових результатів, удосконалення інформаційного забезпечення 

менеджменту, організаційних взаємозв’язків між різними підсистемами загальної 

системи управління (планування, облік, аналіз, контроль, регулювання). 

Розглядаючи місце управлінського контролю в процесі бюджетування та 

формування фінансових результатів діяльності підприємства, потрібно визнати 

його неоднозначне спрямування. Науковці вважають, що він тісно пов’язаний із 

методами планування і моніторингу діяльності підприємства, такими як 

бюджетування та складання калькуляцій витрат. Також завданнями 

управлінського контролю є вимірювання результативності та оцінка ступеня 

досягнення поставлених цілей – як організаційних, так і індивідуальних. Крім 

цього, управлінський контроль піклується про створення дієвих важелів 

мотивації, котрі забезпечують максимально ефективне виконання 

співробітниками пріоритетних завдань, прямо пов’язаних із виконанням стратегії 
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організації [311, с. 98-99].  

Розглядаючи побудову управлінського контролю в організації, Р. М. Воронко 

виділяє дворівневу його структуру (УК 1, УК 2). На рівні УК 1 передбачено 

здійснення управлінського контролю керівниками окремих лінійних підрозділів 

згідно з визначеними завданнями і обмеженнями. На даному рівні менеджмент має 

забезпечувати максимально сприятливі умови для досягнення стратегічних цілей та 

всіляко мотивувати працівників для досягнення високої продуктивності праці. На 

рівні УК 2 менеджерам потрібно контролювати виконання конкретних виробничих 

завдань, визначаючи формальні критерії і параметри оцінювання ефективності, 

економічності та продуктивності [69, с. 309-310]. 

Оперативне планування і бюджетування, які ґрунтуються на результатах 

стратегічного планування, є безпосередньо дотичними до реалізації завдань 

управлінського контролю. Складання оперативних планів відбувається на основі 

визначених стратегічним планом підприємства програм розвитку бізнес-

напрямків, організаційно-правової структури і матеріально-технічної бази 

підприємства. Основними елементами процесу оперативного планування і 

бюджетування є оперативні плани центрів відповідальності, бюджети центрів 

відповідальності, зведені і фінансові бюджети підприємства (рис. 2.6). 

В основу системи оперативного планування і бюджетування покладена 

концепція обліку відповідальності. Згідно з цією концепцією відповідальність 

менеджера обмежується лише тими сферами діяльності чи ділянками роботи, які 

він може на достатньому рівні контролювати. Такий підхід має на меті 

персоніфікувати відповідальність за певну сферу діяльності або бізнес-одиницю 

організації шляхом визначення керівника цього центру. 

Системи бюджетного управління і контролю виникли як інструмент 

управління організацією за умов децентралізації, який надавав можливість 

вищому керівництву організації делегувати частину своїх повноважень 

менеджерам середньої управлінської ланки, не втрачаючи при цьому контролю за 

діяльністю організації в цілому. 
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Рис. 2.6. Основні елементи процесу оперативного планування та 

бюджетування (розроблено автором) 
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чіткий розподіл відповідальності й повноважень між керівниками різних рівнів, 

запобігала невизначеності чи дублюванню відповідальності за ті або інші 

показники діяльності організації. 

В якості таких центрів відповідальності, виходячи з організаційної 

структури Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1, нами 

виділено: технічний підрозділ (служба технічного забезпечення, господарська 

служба, служба експлуатації маршрутів), фінансово-економічний підрозділ 

(служба фінансово-економічного забезпечення), підрозділ безпеки (служба 

охорони праці, служба безпеки руху, служба корпоративної безпеки та персоналу, 

юридична служба). 

З урахуванням особливостей у характері відповідальності керівників 

центрів відповідальності виділяють такі типи даних центрів: 

1) центри витрат: центри технологічних витрат; центри дискретних витрат; 

2) центри доходів; 

3) центри прибутку; 

4) центри інвестицій. 

В якості центру технологічних витрат на автотранспортному підприємстві 

нами виділено технічний підрозділ, а в якості центру дискретних витрат – 

фінансово-економічний підрозділ і підрозділ безпеки. Центр доходу 

представлений службою експлуатації маршрутів, а центр інвестицій – апаратом 

управління найвищого рівня (рис. В.1, додаток В). 

Особливості управлінського контролю й оцінювання діяльності окремих 

типів центрів відповідальності нами наведені у додатку Н. 

Бюджет центру відповідальності є за своєю суттю фінансовим планом цього 

центру, який включає підконтрольні центру відповідальності фінансові показники 

діяльності й ґрунтується на оперативних планах даного центру відповідальності. 

У залежності від виду центру відповідальності його бюджет може включати 

планові значення показників доходів, витрат, руху грошових коштів, активів і 

пасивів організації, прибутку, інвестицій. 

На основі бюджетів центрів відповідальності складаються зведені бюджети 



134 

 

організації, які об’єднуються у три групи: операційні, інвестиційні та бюджети 

фінансування діяльності організації. 

Зведені бюджети організації є основою для складання фінансових бюджетів, 

що включають бюджетний баланс, бюджетний звіт про фінансові результати та 

бюджет руху грошових коштів. 

Бюджетування як управлінська технологія реалізується на першій стадії 

процесу менеджменту та безпосередньо формує інформаційну базу для контролю 

за виконанням бюджетів та прийняття коригувальних управлінських рішень. 

Бюджетування охоплює формування бюджетів різних видів, визначення в 

організаційній структурі управління автотранспортного підприємства виконавців, 

які займатимуться бюджетуванням, контролем та оцінюванням результативності 

функціонування бюджетної системи підприємства, усунення виявлених недоліків 

шляхом розроблення необхідних заходів регулювання. 

За результатами опрацювання значної кількості наукових праць як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців ми дійшли висновку, що до цього часу 

єдності у трактуванні понять “бюджет” та “бюджетування” немає. Дослідження 

трактування категорії “бюджетування” в економічній літературі показало, що ряд 

авторів розглядають бюджетування як процес розроблення, формування, 

складання бюджетів на підприємстві [126, 255, 300]. На нашу думку, таке 

тлумачення бюджетування є дещо спрощеним, оскільки характеризує лише 

окремий елемент бюджетного процесу і не розкриває організаційні й інші такі 

його компоненти, як контроль за виконанням бюджетів, мотивування на засадах 

бюджетування, регулювання.  

С. Ф. Голов визначає бюджет як план майбутніх операцій, виражений у 

кількісних вимірниках, а бюджетування - як процес планування майбутніх 

операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи 

бюджетів [78, с. 340]. А. Ю. Харко вважає, що бюджетування – це планування 

діяльності підприємства шляхом розробки системи взаємозв’язаних бюджетів, 

орієнтованих на ринкові потреби і покликаних забезпечувати стійкість 

фінансового стану і поступальний розвиток відповідно до місії та статутних 
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завдань [287, с. 88]. Подібної позиції дотримуються також інші науковці [119], 

характеризуючи бюджетування як технологію планування, обліку й контролю 

грошей та фінансових результатів. У цих трактуваннях аналогічно не розкрито 

організаційну та мотиваційну сторони бюджетного процесу. 

Більш широко до визначення бюджетування підходить О. Г. Мельник, 

трактуючи його як управлінську технологію, яка передбачає формування 

бюджетів і їх використання для забезпечення оптимальної структури і 

співвідношення доходів та витрат, активів і пасивів організації для досягнення 

установлених цілей з урахуванням впливу оточення функціонування [173]. 

Подібно до цього В. Є. Хруцький і В. В. Гамюнов вважають бюджетування 

управлінською технологією, яка призначена для вироблення та підвищення 

фінансового обґрунтування управлінських рішень, адже вся система 

бюджетування спрямована на підвищення якості управлінських рішень щодо 

оптимізації формування та використання ресурсів організації [289].  

З позиції інших науковців бюджетування – це технологія фінансового 

планування, обліку і контролю доходів та витрат, отриманих від бізнесу на всіх 

рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані й фактичні показники 

[126, с. 120]. 

Останні три визначення, на нашу думку, найбільш повно характеризують 

змістовну природу і призначення бюджетування. 

Трактування категорії “бюджетування” у наукових працях зарубіжних і 

вітчизняних науковців нами наведено у додатку П. Виходячи з цих визначень, 

можна виділити декілька підходів до характеристики змістовної суті 

бюджетування різними вченими. Одні з них [77, 138, 182, 253, 287] вважають 

бюджетування процесом планування майбутньої діяльності підприємства, інші – 

процесом організації управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів 

господарювання, основою якого є розроблення бюджетів не лише за центрами 

відповідальності, а й за напрямами діяльності, з наступним контролем їх 

виконання, аналізом відхилень фактичних показників від бюджетних і 

регулювання діяльності підприємства з метою узгодження й досягнення 
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запланованих результатів на всіх рівнях управління [66, 75, 199]. Ще одна група 

науковців визначає бюджетування як технологію фінансового планування, обліку 

й контролю доходів та витрат, що отримуються від бізнесу на всіх рівнях 

управління, що дозволяє аналізувати прогнозовані та отримані фінансові 

показники [126, 289, 292, 299], або технологію складання скоординованого за 

всіма структурними одиницями плану наявності ресурсних обмежень, котрі 

ґрунтуються на комплексному аналізі тенденцій зміни зовнішніх і внутрішніх 

параметрів за допомогою розрахунку економічних і фінансових показників й 

індикаторів діяльності [58]. Окремі вчені акцентують увагу на бюджетуванні як 

системі планування, обліку і контролю результатів діяльності підприємства [48, 

292] або узгодженій системі управління структурними підрозділами на основі 

розроблених бюджетів і систематично обробленої інформації [167, 191, 255].  

Розмежовуючи поняття “бюджет” і “бюджетування”, Д. М. Коркуна трактує 

їх наступним чином: бюджет – це оперативний фінансовий план, котрий, як 

правило, складають на рік та він відображає вхідні й вихідні грошові потоки 

операційної, фінансової й інвестиційної діяльності; бюджетування – це чітко 

визначений процес, який розроблений підприємством для досягнення 

поставлених цілей [133, с. 330].  

Багато хто з авторів ототожнює поняття бюджету і кошторису, довкола чого 

чиняться наукові суперечки, оскільки окремі науковці, наприклад 

Р. С. Квасницька і С. О. Джерелейко, вважають, що таке ототожнення не є 

достатньо коректним у плані застосування термінології, оскільки кошторис – це 

перелік витрат на реалізацію конкретних проектів (виробництво продукції, 

виконання робіт, надання послуг тощо), та розглядають лише його дохідну 

частину, наявність якої більш притаманна саме фінансовим планам [120, с. 31]. 

Наша позиція ґрунтується на підтримці трактування науковцями [26, 100, 

116, 156, 162] бюджетування як управлінської технології, яка дає змогу отримати 

інформаційне забезпечення, пов’язане зі складанням, обліком виконання, 

поточним коригуванням, управлінським контролем й аналізом виконання 

бюджетів центрів відповідальності автотранспортного підприємства (структурних 
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одиниць, задіяних у процесах організації і безпосереднього надання послуг з 

перевезення пасажирів) та з використанням системного підходу до процесів 

управління фінансовими результатами, досягти оптимальних показників у 

визначені строки, оптимізувати матеріальні, фінансові й інформаційні потоки, 

забезпечити достатній якісний рівень прийнятих управлінських рішень. 

Основні елементи бюджетування автотранспортних підприємств нами 

зображені на рис. 2.7. Бюджетування виконує визначені функції та ґрунтується на 

певних принципах, які нами узагальнені у табл. Р.1, табл. Р.2, додаток Р. 

 

 
 

Рис. 2.7. Основні елементи бюджетування автотранспортних підприємств 

(розроблено автором) 
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Принципи бюджетування нами доповнено принципом управлінських 

повноважень, який означає можливість прийняття управлінських рішень 

керівниками центрів відповідальності у межах наданих їм повноважень. Доцільним, 

на нашу думку, є також принцип релевантності інформації, який сприяє якості 

управлінських рішень керівників центрів відповідальності, оскільки передбачає 

наявність усіх суттєвих даних про витрати та їхню відповідність бажаним 

результатам використання ресурсів. 

Належне дотримання принципів бюджетування сприяє економії ресурсів 

(матеріальних, трудових, фінансових), здійсненню превентивних заходів із 

недопущення непродуктивних витрат та створює умови для налагодження 

ефективної системи внутрішнього контролю виконання бюджетів з метою 

запобігання впливу негативних факторів на показники фінансово-господарської 

діяльності. Використання визначених принципів у процесі складання бюджетів на 

автотранспортних підприємствах сприятиме також виконанню інших управлінських 

функцій, зокрема таких як планування, організація, координація, мотивація і 

регулювання діяльності центрів відповідальності. 

Процес бюджетування автотранспортних підприємств можливо розглядати як 

із фінансової, так й управлінської позицій. Функціональне призначення 

бюджетування полягає у поєднанні бюджетів усіх напрямів діяльності 

автотранспортного підприємства (постачання, надання послуг, інвестиційна 

діяльність тощо) та адміністративної діяльності. Відповідно до сформованих 

бюджетів за напрямами діяльності складаються операційний, фінансовий і головний 

бюджети автотранспортного підприємства. 

Бюджетування потрібно розглядати також як важливий елемент у системі 

управлінського обліку, метою якого є гарантування результативності діяльності 

автотранспортного підприємства шляхом забезпечення ефективного 

функціонування всіх центрів відповідальності. Результативним показником у 

бюджетному процесі виступає інформаційне забезпечення керівної ланки щодо 

перебігу господарських процесів за центрами відповідальності і в цілому по 

підприємству. 
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Ухвалення управлінських рішень щодо діяльності автотранспортних 

підприємств відбувається з використанням інформаційного забезпечення, 

сформованого різними підсистемами менеджменту. Щодо процесу управління 

фінансовими результатами цих підприємств, то його можна розділити на три 

послідовні етапи: розрахунок бюджетних показників; контроль виконання 

бюджетних показників; оцінка ступеня виконання бюджетних показників. 

Бюджетне управління загалом, крім складання бюджетів, включає в 

подальшому процедури збору, накопичення узагальнення та обробки облікової 

інформації, встановлення відхилень та їх винуватців, аналіз причин відхилень і 

ухвалення за результатами аналізу управлінських рішень. Управління відхиленнями 

інформаційно забезпечує бюджетний контроль шляхом зіставлення фактичних і 

бюджетних показників, встановлення виду відхилень (позитивні чи негативні) та 

реагування на них. Способи такого управлінського впливу потрібно розглядати як 

зворотний зв’язок між контрольованою і контролюючою підсистемами, який 

ґрунтується на спостереженні за досягнутими результатами і прогнозними 

величинами й ухваленні у разі потреби коригувальних дій з усунення негативних 

відхилень. Виділення центрів відповідальності дає змогу розмежувати контроль 

доходів, витрат та інших показників діяльності окремих структурних одиниць на 

основі прогнозних показників та фактичних даних, зафіксованих обліковою 

системою.  

Складання бюджетів відіграє важливу роль для прийняття управлінських 

рішень. На цьому факті наголошує А. В. Тирінов, підкреслюючи, що така інформація 

дає можливість покращити фінансові результати завдяки плануванню діяльності та 

прогнозуванню ризиків [273, с. 152]. 

Процес формування зведеного (головного) бюджету підприємства 

відбувається з використанням певного комплексу методичних процедур зі 

здійснення розрахунків та узагальнень, що у підсумку дає змогу отримати набір 

фінансових звітів (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових 

коштів), які відображають показники діяльності у майбутніх періодах. 

Слід зазначити, що науковцями запропоновано різні методи формування 
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бюджетів, основними з яких є: “бюджетування згори-донизу” (top-down budgeting), 

який ще називають методом централізованого бюджетування, та “бюджетування 

знизу-вверх” (button-up budgeting), або метод децентралізованого бюджетування. На 

думку М. А. Паукока і А. Х. Тейлора, обидва ці підходи доповнюють один одного і 

у більшості підприємств можуть використовуватись в якості висхідних точок, адже 

мають сполучні ланки, які стають помітними на ранніх стадіях роботи [279, с. 287]. 

Метод бюджетування “згори-донизу” орієнтований на централізоване 

складання бюджетів вищим керівництвом як по підприємству загалом, так і за 

різними структурними одиницями підприємства. При цьому основна увага 

концентрується на загальних пріоритетах діяльності підприємства з 

опосередкованим залученням до даного процесу керівників середньої і нижньої 

ланок управління. 

Метод бюджетування “знизу-вверх” передбачає пріоритетне формування 

бюджетів окремих сфер діяльності (центрів відповідальності), які надалі 

узагальнюються на вищих рівнях управління відповідно до ієрархічної структури 

підприємства. У цьому випадку увага зосереджується на рівні ресурсів, які потрібні 

для реалізації виробничої програми. Тому у випадку різкого зростання окремих 

напрямів діяльності виникає потреба залучення додаткових ресурсів, яких на цей 

момент часу може і не бути. 

Ще один метод складання бюджетів – це комплексний, який поєднує у собі 

принципи бюджетування двох розглянутих методів. Даний метод передбачає 

визначення вищим керівництвом стратегічних параметрів та пріоритетів 

діяльності, з врахуванням яких центри відповідальності розробляють власні 

бюджети. Надалі бюджети центрів відповідальності узагальнюються обліково-

фінансовою службою і подаються вищій керівній ланці на затвердження. 

Окремі вчені пропонують використовувати для формування бюджетів 

наступні підходи: бюджети “з нуля” (Zero-Base budgets), бюджети “від 

досягнутого” (Incremental) і бюджети “з аналізом додаткових варіантів” [139, 182]. 

Управлінський підхід до складання системи бюджетів автотранспортного 

підприємства полягає у розробленні алгоритму формування цієї системи. Він має 



141 

 

враховувати узгодження діяльності всіх структурних одиниць, гарантувати 

організаційну цілісність підприємства і забезпечувати його ефективне 

використання. З управлінської точки зору формування бюджетів є процесом, що 

включає послідовні етапи, стандартизовані через використання інструкцій та 

процедур. 

Основними етапами реалізації бюджетного процесу на автотранспортних 

підприємствах є такі: ознайомлення відповідальних за складання бюджету осіб з 

основними пріоритетами діяльності підприємства; встановлення та розгляд 

основних обмежувальних чинників; підготовка та обґрунтування бюджету 

продажу; попереднє складання інших бюджетів; подання бюджетів та їх 

обговорення з керівництвом; координування та аналіз затверджених бюджетів. 

Автотранспортні підприємства комунальної форми власності мають ряд 

особливостей, які визначають зміст бюджетного процесу, особливо у частині 

методики розрахунку витрат підприємства та тарифів за проїзд. Разом з тим, 

методика розрахунку очікуваної кількості пасажирських перевезень значно 

відрізняється від діючої методики приватних автотранспортних підприємств з 

надання аналогічних послуг. Ця відмінність полягає у тому, що на комунальному 

підприємстві тариф на перевезення пасажирів залежить не лише від собівартості 

перевезень, але й від його коригування органами місцевого самоврядування. І у 

більшості випадків цей тариф є меншим від фактичної вартості перевезень. До 

того ж, діяльність комунальних підприємств залежить від величини асигнувань, 

отриманих із місцевого бюджету згідно з кошторисними призначеннями, що 

унеможливлює розроблення реального тарифу бюджетною системою. 

З метою оцінки фінансових результатів і фінансового стану 

автотранспортних підприємств необхідно проводити аналіз цих показників на 

основі планових і фактичних даних за певний період часу.  

Зокрема, для комунальних автотранспортних підприємств рішенням 

виконкому Львівської міської ради затверджено Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

підприємств [226], яким визначені процедурні питання, що стосуються форми цих 
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планів, методики формування та організації контролю за виконанням. Згідно з 

даним порядком затверджено форми фінансового плану, котрий повинен містити 

такі основні фінансові показники: формування прибутку підприємства, розподіл 

чистого прибутку, обов’язкові платежі підприємства до бюджету і державних 

цільових фондів, елементи операційних витрат, капітальні інвестиції, 

коефіцієнтний аналіз і рух грошових коштів. 

Зазначений фінансовий план має складатися у розрізі фактичних даних 

минулого року, фінансового плану поточного року з поквартальною розбивкою. 

Додаткова інформація до фінансового плану має містити дані про підприємство, 

перелік структурних одиниць, котрі входять до консолідованого фінансового 

плану, дані про бізнес підприємства, його діючі фінансові зобов’язання, аналіз 

окремих статей фінансового плану, витрати на утримання транспорту та ін. 

Фінансовий план також складають із помісячною розбивкою з визначенням 

відхилень від фактичних даних попереднього року та очікуваних відхилень 

показників поточного року. Після проведення аналізу проекту фінансового плану 

його подають на погодження у департамент економічного розвитку, метою 

створення якого є забезпечення збалансованого економічного й соціального 

розвитку міста [90]. У разі невідповідності виконання бюджетів підприємство 

повинно складати аналітичні довідки з поясненнями причин відхилень фактичних 

показників від запланованих. Департамент економічного розвитку здійснює 

узагальнення та аналіз отриманої інформації, готує звіт про виконання 

комунальними підприємствами фінансових планів за минулий рік та про 

показники фінансових планів у поточному році і подає на розгляд виконавчому 

комітету. 

Закономірним питанням, яке виникає після наведеного вище аналізу 

структури фінансового плану автотранспортних підприємств, є встановлення 

відмінностей між фінансовим плануванням і бюджетуванням. З цього приводу 

Л. М. Бабич та С. А. Наконечна акцентують увагу на тому, що фінансовий план 

охоплює спектр дій, спрямованих на досягнення визначених цілей, тоді як бюджет 

передбачає деталізацію шляхів реалізації цього плану дій і, як наслідок, при 
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фінансовому плануванні визначаються фінансові результати підприємства, а при 

бюджетуванні з’ясовуються шляхи досягнення цих результатів [13, с. 11]. 

Зауважимо, що на сьогодні більшість автотранспортних підприємств 

використовують лише фінансовий план підприємства. Разом з тим, бюджетування 

– це комплексна система побудови і взаємозв’язку різних бюджетів підприємства, 

співвідношення доходів та витрат, надходжень і видатків. Тому ми вважаємо, що, 

окрім складання фінансового плану, автотранспортні підприємства повинні 

використовувати систему бюджетування з метою чіткої деталізації даних 

фінансового плану. 

Важливо, що перед складанням бюджетів потрібно вивчити структуру 

підприємства. Це необхідно для налагодження інформаційної системи, котра 

складається з системи документообігу, системи інформаційного забезпечення 

бюджетів, даних внутрішньої управлінської звітності. Окрім того, потрібно 

обґрунтовано скласти перелік управлінських вимог, відповідно до яких 

розроблятимуться бюджети. З врахуванням цього бюджетування передбачає 

певну послідовність таких етапів: створення проекту бюджету; розгляд та 

обґрунтування бюджету; затвердження бюджету; контроль за виконанням 

бюджету та виявлення відхилень; регулювання з метою усунення виявлених 

відхилень; проведення аналізу бюджетування; формулювання висновків щодо 

ефективності чинної системи бюджетування. 

З метою полегшення процесу бюджетування нами розроблені Методичні 

рекомендації з бюджетування витрат автотранспортного підприємства, яке надає 

послуги з перевезення пасажирів (додаток С). 

Отже, аналізуючи вимоги і функціональне призначення бюджетування 

фінансових результатів, його можна трактувати як процес визначення прогнозних 

величин доходів та витрачання ресурсів у розрізі центрів відповідальності й 

бізнес-процесів автотранспортного підприємства шляхом подальшого 

узагальнення за видами доходів, статтями й економічними елементами витрат у 

зведеному бюджеті, спрямований на задоволення інформаційних потреб системи 

управління. 
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Саме процесний підхід до бюджетування, на відміну від традиційного, дає 

змогу створити якісне інформаційне забезпечення, необхідне для управління 

автотранспортним підприємством як у цілому, так і окремими його структурними 

одиницями та підрозділами (центрами відповідальності, бізнес-процесами). 

Заслуговує на увагу з цього приводу позиція науковців, які вважають, що 

бюджетування із застосуванням бізнес-процесів є вихідним пунктом формування 

інформаційного потоку, виступає попередньою оцінкою діяльності бізнес-

одиниць підприємства й потребує розробки окремих облікових технологій на 

найближчу перспективу: прогнозування даних щодо витрат, планування обсягу 

готової продукції, розрахунок планової собівартості, бюджету доходів та витрат. 

Основними вихідними інформаційними джерелами бюджетування звичайно є 

вартісна оцінка бізнес-процесів і вартість виготовленої продукції [203, с. 93]. 

З метою ефективного управління формуванням фінансового результату 

автотранспортного підприємства необхідно забезпечити складання бюджетів 

доходів та витрат і контролювати їхнє виконання. Побудова цих бюджетів 

залежить від методики формування операційного бюджету, основними 

складовими якого є витрати операційної діяльності підприємства та встановлення 

тарифів, котрі забезпечать отримання достатніх доходів для покриття витрат 

діяльності й отримання прибутку. З цього приводу М. В. Реслер наголошує щодо 

актуальності побудови бюджетування на основі операційної діяльності, 

пов’язуючи види операційних бюджетів із видами операційних витрат 

автотранспортного підприємства [250, с. 225], а Л. М. Бабич зазначає, що сутність 

фінансового планування завжди повинна відображати мету операційної діяльності 

підприємства [12, с. 24]. 

Потрібно зауважити, що бюджетування якісно покращує систему 

управління, сприяє формуванню нового підходу до процесу управління з позиції 

збалансованості доходів і понесених витрат автотранспортного підприємства. 

Проведене дослідження показало, що побудова операційної системи 

бюджетування в управлінні фінансовими результатами автотранспортних 

підприємств складається з елементів, наведених на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Побудова операційного бюджету автотранспортного 

підприємства (розроблено автором) 

 

Як бачимо, операційний бюджет складається з бюджету доходів і бюджету 

витрат. Ці бюджети є основними у формуванні фінансових результатів 

автотранспортного підприємства. Склад даних бюджетів ми пропонуємо 

розмежувати у кількісній і вартісній складовій. 

Кількісна частина бюджетування потрібна для того, щоб передбачити 

обсяг пасажирських перевезень у розрізі тих, хто оплачує за проїзд, і пасажирів 

пільгової категорії. Для цього необхідне якісне й достовірне обстеження 

пасажирообороту із зазначенням маршрутів. 

Також потрібно вносити коригування у прогнозовані обсяги пасажирських 

перевезень, оскільки вони залежать від ряду чинників, які впливають на них: 

Основні елементи операційної системи 

бюджетування АТП 

Операційний бюджет 

Бюджет доходів Бюджет витрат 

1. Кількісний 

- плановий обсяг пасажирських 

перевезень за встановлений період 

2. Вартісний 

- прогнозований розмір тарифів  

- очікуваний дохід від пасажирських 

перевезень 

- очікуваний розмір асигнувань з 

місцевого бюджету 

- додаткові надходження: 

*дохід з реклами 

*дохід з оренди 

1. Кількісний 

- прогнозування перевезень пасажирів 

пільгової категорії 

2. Вартісний 

- прогнозування встановлення тарифів 

Виконкомом та визначення різниці недо-

отримання грошових коштів через різни-

цю у встановленому тарифі та фактичній 

собівартості перевезень 

- прогнозована сума невідшкодування 

перевезень пільгової категорії громадян 

- прогнозована сума операційних витрат, 

пов’язаних із прямою діяльністю 

підприємства 

 

Визначення фінансового результату у 

майбутньому звітному періоді 
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- сезонність (важливо враховувати відхилення від фіксованої кількості 

перевезень залежно від пори року); 

- дні тижня і години дня (провести деталізацію пасажирообороту за днями 

тижня, у годину пік та у інші години); 

- врахування можливості впливу природних катаклізмів і технічних 

ситуацій на роботу автотранспорту (повені, снігові замети, затори на дорогах); 

- надзвичайні ситуації медичного характеру (перевезення обмеженої 

кількості пасажирів в зв’язку з санітарними вимогами). 

З врахуванням галузевих особливостей діяльності автотранспортних 

підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення, нами розроблено і 

запропоновано для впровадження, виходячи з визначених центрів 

відповідальності, систему бюджетів, які включають зведений бюджет витрат та 

бюджети загальновиробничих, адміністративних і прямих витрат (додатки Т.1-

Т.4). Ефективне бюджетування вимагає узгодженої роботи всіх відділів 

автотранспортного підприємства, гармонізації бюджетної системи з 

інформаційно-аналітичною системою, формування внутрішньої звітності 

управлінського обліку. 

Отже, бюджетування є одним із інструментів модульних підсистем 

управлінського обліку. Метою використання цього інструменту є забезпечення 

результативності діяльності автотранспортного підприємства через ефективне 

функціонування всіх структурних підрозділів, визначених як центри 

відповідальності. Система бюджетування покликана вирішити основне завдання 

– забезпечити управлінський персонал інформацією про діяльність центрів 

відповідальності і підприємства загалом через бюджетний механізм. 

В умовах швидкого розвитку ІТ-технологій важливою є автоматизація 

процесу бюджетування на автотранспортному підприємстві. Так, О. В. Заяц 

відзначає, що кожне підприємство визначає самостійно ступінь деталізації 

бюджетування, проте погляди на створення системи бюджетування з точки зору 

планово-економічного підрозділу і з точки зору тих, хто створює автоматизовану 

систему, протилежні щодо логіки побудови, оскільки фахівці з бюджетування 
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першочергово визначають бюджетну модель, а для ІТ-підрозділу 

першочерговим є визначення та наповнення довідників статей бюджетних 

операцій [108, с. 46]. Це свідчить про потребу вдосконалення бюджетної системи 

та автоматизації процесів бюджетування. 

Потрібно зазначити, що діджиталізація у сфері бізнесу не лише обумовлює 

автоматизацію та роботизацію виробничих процесів, але й принципово змінює 

бізнес-процедури, внутрішні комунікації та технології прийняття управлінських 

рішень. Діджиталізація вимагає зовсім іншого підходу до отримання й обробки 

даних, оскільки компанія має збирати виключно ту інформацію, яка 

використовуються у процесі створення вартості та має відношення до конкретних 

цілей. Тому для прийняття управлінських рішень у компаніях все більше 

використовують системи, котрі працюють в реальному часі і здатні підтримувати 

розробку детальних сценаріїв та бізнес-прогнозів [311, с. 99-100]. 

Таким чином, головним завданням створення бюджетів автотранспортного 

підприємства з метою управління фінансовими результатами є формування 

бюджетів доходів і бюджетів витрат. Для кращої координації даних бюджетів 

необхідно визначити центри відповідальності за цими напрямками для оцінки 

діяльності центрів доходів і центрів витрат, щоб краще можна було прогнозувати 

доходи та витрати і контролювати діяльність відповідальних осіб. На сьогодні 

важливого значення набула оцінка рентабельності маршрутів з метою перегляду 

транспортної сітки, проведення контролю й аналізу виконання бюджетів, 

прогнозування ризиків та виявлення шляхів їх запобігання. Усе це дозволить 

розрахувати стратегію рентабельності перевезень як основного чинника 

формування позитивного фінансового результату.  

Взаємозв’язок бюджетування з іншими управлінськими функціями та його 

роль у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами діяльності автотранспортного підприємства наведено на рис. 2.9. 

Адміністрування процесу оперативного планування і бюджетування, як 

правило, здійснює фінансово-економічна служба підприємства, обов’язками якої 

є, зокрема, формування й актуалізація структури центрів відповідальності, 



148 

 

розробка структури оперативних планів і бюджетів центрів відповідальності, 

формування системи зведених і фінансових бюджетів підприємства, визначення 

й налаштування програмного середовища, в якому буде здійснюватися процес 

оперативного планування і бюджетування, підготовка рекомендацій із 

бюджетування, бюджетних директив та інструкцій із оперативного планування і 

бюджетування, організація й координація цього процесу, попередній аналіз 

проектів бюджетів і за потреби підготовка рекомендацій щодо внесення 

коригувань, участь у перегляді бюджетів протягом бюджетного періоду. 

 

 
 

Рис. 2.9. Місце бюджетування в системі обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами діяльності 

автотранспортного підприємства (розроблено автором) 

 

Загальне управління процесом оперативного планування і бюджетування 

на автотранспортних підприємствах нами пропонується здійснювати 

бюджетним комітетом, який повинен включає ключових керівників вищої 

управлінської ланки підприємства. Цей комітет повинен розглядати і 

затверджувати підготовлені бюджети і за необхідності здійснювати їх перегляд. 

Управлінський контроль виконання оперативних планів і бюджетів 

Фінансово-господарська діяльність автотранспортного 

підприємства 

Бюджетування Виконання бюджетів Управлінський облік 

Обліково-аналітичне забезпечення бюджетування 
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Структурована внутрішня звітність 

Прийняття управлінських рішень 
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автотранспортного підприємства відбувається у формі бюджетного контролю, 

котрий включає поточний бюджетний контроль і контроль за підсумками 

бюджетного періоду. Поточний бюджетний контроль здійснюється переважно на 

етапі укладання договорів автотранспортним підприємством з контрагентами й на 

етапі проведення розрахунків між підприємством і контрагентом. Бюджетний 

контроль за підсумками бюджетного періоду здійснюється періодично після 

завершення відповідного бюджетного періоду й охоплює всі бюджетні показники 

діяльності автотранспортного підприємства. За результатами бюджетного контролю 

складається звіт про виконання бюджету, котрий містить порівняння бюджетних і 

фактичних показників діяльності, визначення відхилень із вказанням причин 

виникнення суттєвих відхилень. 

Бюджетний контроль за підсумками бюджетного періоду передбачає 

здійснення аналізу відхилень фактичних показників діяльності окремого центру 

відповідальності чи підприємства у цілому від запланованих або бюджетних 

показників і розрахунок величини впливу факторів, котрі спричинили ці 

відхилення. Враховуючи те, що бюджет складався для визначеного рівня 

майбутньої діяльності, для забезпечення ефективного бюджетного контролю за 

підсумками бюджетного періоду нами пропонується порівнювати фактичні 

результати з бюджетом, котрий має бути скоригованим із урахуванням 

фактичного обсягу діяльності (гнучким бюджетом). Цього в управлінському 

контролі виконання бюджетів автотранспортних підприємств у більшості 

випадків не дотримуються. 

Позитивними сторонами аналізу відхилень від бюджетних показників є 

його економічність, оскільки керівнику відповідного рівня управління для 

ухвалення управлінського рішення достатньо оцінити відхилення за його 

центром відповідальності і реагувати лише на їхні величини без необхідності 

аналізу всієї інформації по підприємству. Ще однією перевагою цього аналізу є 

можливість оперативно впливати на відхилення – у момент його виникнення, що 

сприяє швидкому одержанню результату. Важливою є також адресність, яка 

виражає можливість встановлення, крім причин, також керівників, які 
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персонально відповідають за наявні відхилення, що сприяє ухваленню 

цілеспрямованих управлінських рішень та виробленню ефективних дій, 

спрямованих на усунення недоліків. 

Для поглибленого аналізу потрібно визначати величину впливу кількісних 

і цінових факторів на відхилення фактичних значень показників від планових. 

Загалом управлінський аналіз має на меті ідентифікувати базові параметри, котрі 

формують повне й об’єктивне інформаційне забезпечення, яке використовується 

для обґрунтування управлінських рішень, прийнятих з метою досягнення 

оперативних, поточних і стратегічних цілей господарської діяльності 

автотранспортних підприємств. 

На відміну від традиційних методів управління, бюджетування може 

раціонально впливати на формування достатніх економічних ресурсів, 

необхідних для здійснення господарської діяльності автотранспортних 

підприємств та позитивних фінансових результатів за її підсумками, оптимізацію 

витрат і грошових потоків суб’єкта господарювання, коригування напрямів 

діяльності шляхом ухвалення потрібних управлінських рішень. Використання 

технології бюджетування за центрами відповідальності дає змогу приймати 

виважені й своєчасні рішення, а отже дозволяє досягати оптимального 

співвідношення між доходами, витратами та цілями діяльності підприємства. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

На основі дослідження концепції формування облікового забезпечення 

управління фінансовими результатами автотранспортних підприємств 

сформовані такі висновки. 

1. Управління витратами має безпосередній вплив на формування 

фінансових результатів. Правильний вибір методу обліку витрат дозволяє 

забезпечити достовірне калькулювання собівартості автотранспортних послуг, 

оскільки це пов’язані між собою етапи облікового процесу. З врахуванням 



151 

 

наявних недоліків нормативно-правової бази та організаційно-технологічних 

особливостей підприємств автомобільного транспорту запропоновано 

адаптовані до їхньої діяльності положення облікової політики щодо обліку 

витрат, яка включає три основні компоненти – організаційну, методичну і 

технічну. З метою вдосконалення процесу облікового узагальнення даних про 

витрати за центрами відповідальності в системі управління автотранспортним 

підприємством як додаток до положення про облікову політику розроблено 

робочий план рахунків управлінського обліку витрат діяльності, в якому 

запропоновано рахунки другого і третього порядків, які дають змогу отримати 

деталізовані дані про витрачання ресурсів за видами пасажирських перевезень. 

Також у цілях покращення аналітичності облікових даних запропоновано ввести 

у робочий план рахунків до субрахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і 

послуг” рахунки наступного порядку, які забезпечують отримання інформації 

про величину собівартості за видами перевезень. 

2. В управлінських цілях при визначенні собівартості транспортних послуг 

у розрізі різних видів перевезень рекомендовано розподіляти загальновиробничі 

витрати з використанням в якості бази розподілу кількості перевезених 

пасажирів. Обчислення собівартості послуг з перевезення в цілому і за окремими 

маршрутами рекомендовано здійснювати з використанням запропонованого 

переліку статей фактичної калькуляції з розмежуванням витрат на основні та 

накладні. В окремі статті калькуляції виділено витрати, які займають високу 

питому вагу в собівартості послуг з перевезення. При обчисленні собівартості 

послуг з перевезення пасажирів обґрунтовано доцільність використання як 

методу “стандарт-кост”, так і позамовного методу калькулювання. 

3. Важливе місце у формуванні фінансових результатів автотранспортних 

підприємств займає тарифна політика, яка ґрунтується на врахуванні фактичних 

та планових витрат, пов’язаних із перевезенням пасажирів. Акцентовано, що у 

звʼязку з недосконалістю механізмів компенсації витрат автотранспортним 

підприємствам за перевезення пасажирів пільгових категорій доцільним є 

запровадження автоматизованих систем оплати за проїзд у громадському 
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транспорті, що дозволить здійснювати чіткий облік кількості таких пасажирів й 

відображати реальний обсяг виручки від перевезень. 

4. З метою вдосконалення управлінського обліку та підвищення рівня 

інформативності розроблено загальну схему доходів від основної операційної 

діяльності, на основі якої складено фрагмент робочого плану рахунків для 

управлінського обліку доходів діяльності автотранспортних підприємств. 

Враховуючи те, що перелік послуг автотранспортного підприємства 

диференціюється за видами та специфікою пасажирських перевезень, 

запропоноване використання рахунків третього порядку, таких як: 7031 “Дохід 

від перевезень у звичайному режимі руху”, 7032 “Дохід від перевезень у 

експресному режимі руху”, 7033 “Дохід від перевезень нічними автобусами”, 

7034 “Дохід від туристичних перевезень”, 7035 “Дохід від транспортного 

обслуговування різноманітних заходів”, 7036 “Дохід від розміщення реклами на 

транспортних засобах”. Облік за такими рахунками дозволить чітко 

відстежувати складові формування доходів за кожним видом перевезень. З 

врахуванням запропонованих рахунків обліку доходів рекомендовано також 

ввести рахунки третього порядку для визначення фінансових результатів за 

видами пасажирських перевезень. 

5. Доведено на основі врахування поглядів науковців, що для відображення 

сум компенсацій з бюджету автотранспортному підприємству доцільним є 

використання рахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, оскільки 

відшкодування коштів уже не є фінансуванням, а погашенням заборгованості без 

встановлення статті використання наданої компенсації. 

6. Бюджетування, яке дає змогу розробити оптимальну стратегію розвитку 

автотранспортного підприємства, розглянуто як інформаційну підсистему та 

один із дієвих інструментів управлінського обліку і контролю, запропоновано 

організаційну схему процесу оперативного планування і бюджетування з 

виділенням у ній в якості основних елементів оперативних планів центрів 

відповідальності, бюджетів центрів відповідальності, зведених та фінансових 

бюджетів підприємств. Основою системи оперативного планування і 
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бюджетування визначено концепцію обліку відповідальності та, виходячи з 

організаційної побудови автотранспортних підприємств з перевезення 

пасажирів, виділено окремі центри відповідальності: центр технологічних витрат 

(технічний підрозділ), центр дискретних витрат (фінансово-економічний 

підрозділ, підрозділ безпеки) та центр доходу (служба експлуатації маршрутів). 

7. На основі дослідження трактування категорії “бюджетування” 

запропоновано визначати його як управлінську технологію, яка дає змогу 

отримати інформаційне забезпечення для оцінювання діяльності центрів 

відповідальності автотранспортного підприємства та з використанням 

системного підходу до процесів управління фінансовими результатами 

гарантувати достатній якісний рівень прийнятих управлінських рішень. 

8. Систематизовано функції і принципи бюджетування, виокремлено 

додатково сигнальну функцію бюджетування і запропоновано принцип 

управлінських повноважень та принцип релевантності інформації. Процес 

управління фінансовими результатами діяльності автотранспортних 

підприємств розмежовано на три послідовні етапи: розрахунок бюджетних 

показників; контроль виконання бюджетних показників; оцінювання ступеня 

виконання бюджетних показників. Запропоновано для автотранспортних 

підприємств використовувати комплексний метод бюджетування, який 

передбачає встановлення вищим керівництвом стратегічних параметрів і 

пріоритетів діяльності, з урахуванням яких центри відповідальності розробляють 

свої бюджети та розроблені Методичні рекомендації з бюджетування витрат. З 

урахуванням галузевих особливостей діяльності автотранспортних підприємств 

розроблено бюджети витрат. Рекомендовано загальне управління оперативним 

плануванням і бюджетуванням зосередити у бюджетному комітеті, до якого 

запропоновано ввести ключових керівників вищої управлінської ланки. 

 

Основні результати дослідження цього розділу відображені у наукових 

працях автора [39, 40, 41, 43, 44, 46, 304, 202, 306]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ І ВАРТІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління 

фінансовими результатами  

 

Діяльність автотранспортних підприємств, що займаються міськими 

пасажирськими перевезеннями, може успішно здійснюватися за умови наявності 

якісного інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами 

автотранспортних підприємств є складною інформаційною системою з різними 

об’єктами. Для успішного функціонування вказана система потребує вдосконалення 

організаційних і методичних підходів. Основним завданням інформаційно-

аналітичного забезпечення є сприяння досягненню стратегічних цілей підприємства 

шляхом забезпечення користувачів потрібною зведено-аналітичною інформацією, 

яка використовується для обґрунтування й прийняття управлінських рішень. Через 

це інформаційно-аналітичне забезпечення як складову обліково-аналітичного 

процесу необхідно розглядати як цілісний інтегрований інформаційний потік, 

котрий має визначену систему функцій. 

Основними з них, на наш погляд, є: 

– формування узагальненої аналітичної інформації, необхідної для 

обґрунтування та прийняття управлінських рішень; 

– аналітичне осмислення явищ та процесів зовнішнього і внутрішнього 

середовищ із прогнозуванням можливих тенденцій їх поведінки та впливу на 

діяльність автотранспортного підприємства – його фінансові результати та 

економічне становище; 
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– організаційно-аналітичне сприяння здійсненню стратегій розвитку та 

досягненню цілей автотранспортного підприємства; 

– забезпечення системи управління формуванням і використанням 

фінансових результатів діяльності підприємства; 

– використання нерозподілених фінансових результатів на розширення 

діяльності, обслуговування зобов’язань та забезпечення ефективного 

функціонування обліково-аналітичного механізму в системі управління; 

– інформаційно-аналітичне регулювання внутрішньосистемних фінансово-

економічних відносин тощо. 

Дослідження наукових праць показало, що в окремих випадках аналітичне 

забезпечення розглядається в комплексі з обліковим, що має своє певне 

обґрунтування з позиції формування інформаційних даних для аналітичних 

розрахунків та процедур. Разом з тим, аналітичне забезпечення має принципово 

іншу мету та завдання у межах управлінської системи. Завдяки методичному 

інструментарію та вихідній інформації у результаті об’єднання аналітичної 

функції разом із усіма іншими функціями управління створюється 

синергетичний ефект їх взаємодії. 

Поєднання інструментарію та методів обліку, аналізу і контролю в системі 

управління фінансовими результатами здійснюється на етапі реалізації політики 

управління доходами, витратами та результатами діяльності, котра базується на 

використанні облікової інформації.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення потрібно розглядати не тільки як 

комплексне узагальнення інформаційних даних, але і відокремлено як 

інформаційне й аналітичне забезпечення. Інформаційному забезпеченню 

управління фінансовими результатами автотранспортних підприємств повинні 

бути притаманні такі характеристики: 

– створення інформаційної бази для оперативного аналізу витрат за 

джерелами їх утворення; 

– створення інформаційної бази для оперативного аналізу доходів за 

джерелами їх надходження; 
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– формування відповідних видів звітності з метою використання в процесі 

аналізу фінансових результатів; 

– здійснення аналізу фінансових результатів у цілях управління ними. 

Тобто інформаційне забезпечення має бути не суцільним, а складатися із 

певних блоків інформаційних баз даних, оскільки це дасть змогу на управлінському 

рівні здійснювати регулювання кожного з них, у залежності від результатів аналізу 

фінансових результатів автотранспортного підприємства. 

Проте, маючи узагальнене відображення інформаційним забезпеченням 

фінансових показників діяльності підприємства, потрібна ще й деталізована 

(аналітична) база даних, яка повинна забезпечувати (щодо операційної 

діяльності автотранспортного підприємства): 

– аналіз витрат за кожним транспортним засобом; 

– аналіз доходів за кожним транспортним засобом; 

– виведення фінансового результату за кожним маршрутом;  

– зберігання проміжних аналітичних підсумків з метою оптимізації і 

оперативного формування аналітичної звітності. 

Аналітична інформація забезпечує взаємозв’язок із іншими елементами 

системи управління шляхом обміну даними. Характер цього взаємозв’язку 

полягає у тому, що: 

1) аналіз є активним засобом процесу прийняття управлінських рішень, 

підвищуючи рівень його оперативності й релевантності інформації, котра 

використовується менеджерами всіх ланок; 

2) з використанням аналітичних процедур опрацьовуються не лише дані 

внутрішнього середовища, але і зовнішнього, що забезпечує нівелювання 

значної кількості ризиків і невизначеностей господарювання; 

3) аналітичне забезпечення як структурний елемент інформаційної 

системи управління створює взаємозв’язки з системою бухгалтерського обліку 

шляхом ведення аналітичних рахунків для відображення досліджуваних 

об’єктів, процесів і явищ, а також шляхом ідентифікації всіх підсистем системи 

бухгалтерського обліку; 



157 

 

4) аналітичне забезпечення створюється за інформацією окремих видів 

аналізу, вибір котрих залежить від інформаційних запитів управлінського 

персоналу й складності управлінської проблеми (завдання); 

5) аналітична інформація є вкрай важливою на заключних етапах 

прийняття управлінських рішень, їх коригування за потреби й визначення рівня 

досягнення поставлених управлінських цілей [198, с. 212]. 

Теоретичні, організаційні і методичні аспекти аналітичного забезпечення 

управління підприємством розглядалися у працях багатьох вчених, зокрема 

таких, як Р. Бруханський, О. Воронко, О. Гадзевич, В. Дерій, В. Івахненко, 

Т. Ковальчук, А. Лазаришин, О. Лук’янець, Є. Мних, О. Нестеренко, 

М. Пархомець, О. Пархоменко, Л. Пилипенко, Т. Тарасова, О. Олійник, 

М. Чумаченко та ін. 

Доцільно погодитися з позицією Т. О. Тарасової, що аналітична 

компонента обліково-аналітичного забезпечення надає кількісну та якісну 

оцінку змін, котрі відбуваються у межах конкретного бізнес-процесу, й надає 

можливість оцінити тенденції розвитку господарських явищ (виявлення 

економічних трендів, ідентифікація соціальних змін, мотивація закупівель, 

сегментація ринку та типологія покупців) [269, с. 225-226]. 

Мета аналітичного забезпечення при прийнятті і підтримці управлінських 

рішень полягає в обґрунтуванні їх доцільності, правильності, своєчасності у 

релевантному діапазоні (тактичний рівень управління вимагає оперативної 

аналітичної інформації – ситуативно, щоденно, а стратегічний рівень – за потреби 

формування або коригування ділової стратегії та її компонентів). Тому окремі 

науковці акцентують увагу на тому, що аналітичне забезпечення – це підготовка 

опрацьованої за допомогою аналітичних методів релевантної інформації відповідно 

до запитів управлінського персоналу [198, с. 205]. 

Завдання аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами автотранспортних підприємств полягають у дослідженні: 

– ефективності використання всіх видів ресурсів у процесі фінансово-

господарської діяльності; 
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– повноти отримання доходів від різних видів діяльності та їх достатності 

для покриття витрат і отримання прибутку; 

– кінцевого фінансового результату, його розподілу та фінансового стану 

(платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості). 

Для формування якісного аналітичного забезпечення потрібно чітко 

визначити його об’єкти і напрямки їх взаємодії. На нашу думку, об’єкти 

аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами 

автотранспортних підприємств, потрібно розділити на три групи, хоча в 

організаційно-методичних підходах до проведення аналізу вони мають багато 

спільного: 

- ресурси (матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні); 

- процеси та операції, пов’язані з витрачанням ресурсів і отриманням 

доходів у розрізі видів діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової); 

- результативність (прибуток (збиток), фінансовий стан, рентабельність, 

ринкова вартість підприємства). 

Управління збалансованим розвитком автотранспортних підприємств, що 

здійснюють пасажирські перевезення, вимагає наявності аналітичного 

забезпечення за всіма об’єктами аналізу. Певною мірою ці об’єкти стосуються 

операційного, соціального та екологічного аспектів діяльності автотранспортних 

підприємств. Зокрема, економічна стратегія розвитку автотранспортних 

підприємств безпосередньо залежить від наявності, структури, динаміки й 

ефективності використання довгострокових і поточних активів, трудових 

ресурсів, пошуку й реалізації інноваційних проектів як у виробничий процес, так 

і для надання послуг з перевезення пасажирів, залучення інвестицій для 

реалізації бізнес-проектів з метою досягнення конкурентних переваг і 

розширення спектра послуг підприємства. 

Ідентифікація об’єктів аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами діяльності автотранспортних підприємств та їхньої взаємодії 

створює передумови для вдосконалення методики аналізу цих об’єктів з 

урахуванням їх причинно-наслідкових і функціональних зв’язків та залежностей. 
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Разом з тим, ефективний аналіз передбачає певну регламентацію і гарантування 

корисності аналітичної інформації для управлінської ланки. Слушною у цьому 

плані є думка В. П. Клочан, що цінність інформації визначається економічним 

ефектом, який дає її використання [125, с. 85]. У свою чергу, О. С. Бондаренко 

зазначав, що створення інформаційних систем на підприємствах забезпечить 

накопичення даних, потрібних для прийняття необхідних фінансових рішень 

[36, с. 22]. 

У цілях пошуку резервів і моніторингу результативності розвитку 

автотранспортного підприємства, яке займається міськими пасажирськими 

перевезеннями, нами запропоновано організаційно-методичну модель 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами його діяльності, алгоритм реалізації якої зображений на рис. 3.1. 

Використання методики, котра включає у себе п’ять взаємопов’язаних етапів 

аналітичних процедур, надасть можливість зацікавленим сторонам (інвесторам, 

менеджменту, власникам) на основі наданої аналітичної інформації приймати 

ефективні управлінські рішення, які стосуються фінансового забезпечення 

сталого розвитку підприємства. 

Джерела інформації, які використовуються в процесі аналізу фінансових 

результатів, можуть мати внутрішнє та зовнішнє походження. Зокрема, 

внутрішньою інформаційною базою аналізу можуть бути: планові показники 

доходів, витрат та фінансових результатів; бухгалтерська і статистична звітність; 

реєстри аналітичного і синтетичного обліку та інші джерела даних (матеріали 

оперативного й управлінського обліку, які відображають поведінку цін при 

закупівлі ресурсів та реалізації послуг, договори оренди виробничих приміщень, 

обладнання, транспортних засобів тощо).  

Зовнішні дані отримують із різних нормативно-правових актів, довідників 

та шляхом використання методичних розробок із проведення економічного 

аналізу.  

У нинішніх ринкових умовах якість та кількість інформації залежить від її 

вартості. 
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Рис. 3.1. Організаційно-методична модель формування інформаційно-

аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами діяльності 

автотранспортного підприємства (розроблено автором) 
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Чим більша величина капіталу залучається для ведення бізнесу, тим 

вагомішою стає роль високоякісної інформації, потрібної для прийняття 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності 

[82, с. 53]. Якість аналітичної роботи прямо залежить від якості інформації, що 

використовується для проведення аналітичних досліджень. 

Через це важливим етапом є підготовка інформації для аналізу, яка 

передбачає попередню перевірку повноти даних, правильності оформлення, 

арифметичних розрахунків, узгодженості показників різних форм фінансової 

звітності. Важливо також встановити, наскільки надані показники відповідають 

дійсності, привести їх до порівняльного вигляду та, за можливості, спростити з 

врахуванням змісту та величини конкретного показника. 

На другому етапі аналітичних розрахунків здійснюється дослідження 

основних елементів, які визначають фінансовий результат діяльності (доходів, 

витрат), безпосередньо фінансових результатів і розподілу прибутку та їх впливу 

на фінансовий стан автотранспортного підприємства. Важливим засобом, який 

використовується на цьому етапі, є маржинальний аналіз, який допомагає 

виявити оптимальні співвідношення між витратами, ціною та обсягом реалізації 

послуг, що дозволяє визначити для кожного конкретного випадку обсяг 

реалізації, котрий забезпечує беззбиткову діяльність. Інша назва даного аналізу 

– це CVP-аналіз (cost-volume-profit або у перекладі витрати-обсяг-прибуток). 

Маржинальний аналіз є дієвим аналітичним інструментом прогнозування 

витрат, доходів і фінансових результатів, котрий забезпечує репрезентативну та 

релевантну інформаційну базу для використання в процесі прийняття своєчасних 

і виважених рішень у сфері пасажирських автомобільних перевезень. 

Третій етап проведення аналітичних розрахунків передбачає аналіз 

факторів впливу на формування фінансових результатів діяльності 

автотранспортного підприємства, який дає змогу отримати інформацію про: 

характер дії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на доходи, 

витрати та фінансові результати підприємства; можливість, доцільність та 

ефективність витрачання наявних ресурсів; ризики операційної діяльності 
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підприємства у сфері пасажирських перевезень; конкурентоспроможність 

послуг, котрі надаються підприємством, та потребу створення більш якісних 

послуг населенню шляхом модернізації діючого автопарку та використання 

інноваційних підходів до організації пасажирських перевезень тощо. 

З точки зору О. О. Нестеренко аналіз ризиків, їх класифікація, оцінка та 

врахування їх ймовірних наслідків, а також застосування методів мінімізації 

ризиків є надзвичайно важливими заходами для забезпечення прибуткової й 

ефективної економічної діяльності суб’єктів господарювання і підтримки їх 

фінансової безпеки на прийнятному рівні [192, с. 170]. 

Ми вважаємо, що інформаційна база управління фінансовими 

результатами діяльності автотранспортного підприємства в умовах 

невизначеності повинна передбачати поступову імплементацію в практичну 

діяльність окремих етапів (наприклад, четвертий етап – прогнозування та 

моделювання фінансових результатів) й удосконалення економічного аналізу 

шляхом зміни підходів до діагностування та прогнозування фінансових 

результатів за допомогою загальноекономічних, економіко-математичних, 

інтегральних і економетричних методів. 

Проведення аналітичних розрахунків повинно завершуватися аналізом 

резервів та розробкою заходів із покращення фінансових результатів і 

фінансового стану підприємства (п’ятий етап), що дасть змогу отримати 

інформацію про: можливості зростання доходів і раціонального використання 

ресурсів підприємства; резерви впровадження нових технологій надання послуг 

з пасажирських перевезень; можливості і резерви покращення якості послуг та 

зростання за рахунок цього пасажиропотоків тощо. 

Таким чином, запропонована організаційно-методична модель 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами діяльності автотранспортного підприємства ґрунтується на 

функціональному взаємозв’язку всіх етапів аналітичного процесу і дозволяє 

провести кількісне оцінювання параметрів його фінансових результатів та 

окремих складових, які на них впливають, із урахуванням ряду зовнішніх і 
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внутрішніх чинників. Також запропонована модель посилює аналітичну базу для 

прогнозування і моделювання параметрів фінансових результатів та розробки 

заходів з їх покращення в умовах невизначеності й обмеженості ресурсів і 

зростання доходів через замороження тарифів і кризові явища в економіці 

країни. 

Формування аналітичного забезпечення управління фінансовими 

результатами діяльності автотранспортних підприємств може відбуватися з 

використанням різних методів та моделей. Вибір методів та моделей аналізу 

залежатиме від конкретних цілей та завдань управління. Разом з тим, потрібно 

констатувати певну невизначеність при виборі найбільш доцільного методу 

аналізу, котрий дозволив би отримати комплексне оцінювання фінансових 

результатів автотранспортного підприємства, необхідне для прийняття 

раціональних управлінських рішень з питань оптимізації витрат, зростання 

доходів та розподілу прибутку, орієнтованих на забезпечення сталого розвитку 

автотранспортних підприємств. 

Аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами 

передбачає вивчення їх компонентів, динаміки та структури як по підприємству 

загалом, так і у розрізі окремих видів діяльності. З врахуванням цього у науковій 

економічній літературі виділяють окремі напрями аналізу фінансових 

результатів: вертикальний (структурний), горизонтальний або трендовий (для 

визначення тенденцій динаміки показників фінансових результатів); аналіз 

фінансових результатів за видами діяльності (операційна, фінансова, 

інвестиційна) з визначенням структурних змін і динаміки; факторний аналіз 

чинників, які мають вплив на результативні показники діяльності; аналіз 

показників рентабельності; аналіз взаємозалежності між показниками витрат, 

обсягом діяльності і прибутком (CVP-аналіз); структурно-динамічний аналіз; 

коефіцієнтний аналіз; економіко-математичні і статистичні методи дослідження 

фінансових результатів; оцінювання резервів зростання прибутку та покращення 

фінансового стану підприємства. 

В якості інструментарію оперативного аналізу процесу формування 
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фінансових результатів діяльності автотранспортних підприємств 

використовується також функціонально-вартісний аналіз, визначення запасу 

міцності, аналіз вузьких місць, аналіз завантаження потужностей, аналіз обсягів 

замовлень, оперативне діагностування фінансово-господарської діяльності 

підприємства, аналіз витрат за центрами відповідальності, планування та 

прогнозування фінансових результатів діяльності. 

Розглядаючи функціональний підхід до використання аналітичних даних у 

системі управління, потрібно виділити такі два основні напрямки: 

– створення і використання аналітичного забезпечення для виконання 

лише однієї управлінської функції (наприклад, контрольної); 

– комплексне або багатофункціональне застосування в процесі прийняття 

управлінських рішень усієї сукупності аналітичних даних, які створюються 

кожною підсистемою управління, виходячи з визначених для неї функцій. 

Для повноцінного аналітичного забезпечення інформаційних потреб 

керівництва автотранспортних підприємств, задіяних у сфері пасажирських 

перевезень, з метою встановлення причин негативних фінансових результатів 

діяльності та пошуку способів їх подолання потрібно використовувати 

можливості факторного аналізу, який дозволяє оцінити рівень і характер впливу 

наявних чинників та можливість нейтралізації чи усунення факторів, які мають 

негативний вплив, із використанням аналітичних процедур: 

– обчислення прогнозного значення зміни фактора (факторів) з метою 

оптимізації величини результуючого показника (мінімізації негативного впливу 

факторів); 

– обчислення прогнозного значення результуючого показника; 

– розроблення конкретних заходів, спрямованих на досягнення позитивної 

динаміки результуючого показника. 

Такі науковці, як Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній, у процесі 

проведення факторного аналізу прибутку від операційної діяльності 

використовують адитивну факторну модель, яка дає змогу здійснити оцінювання 

впливу кожного із узагальнених факторів (факторів першого порядку) на зміну 
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величини прибутку від операційної діяльності і провести більш деталізований 

факторний аналіз з розкриттям структури цих чинників за рахунок чинників 

другого порядку – елементів витрат згідно з НП(С)БО 16 “Витрати” [122, с. 368]. 

Ця модель виражена формулою: 

 

ΔПо = ΔЧд – ΔСр + ΔДОі – ΔВа – ΔВз – ΔВОі,                                      (3.1) 

 

де ΔПо – зміна абсолютної суми прибутку від операційної діяльності 

підприємства у звітному періоді в порівнянні з попереднім чи плановим 

показником; ΔЧд – зміна абсолютної суми чистого доходу; ΔСр – зміна 

собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); ΔДОі – зміна інших 

операційних доходів; ΔВа – зміна адміністративних витрат; ΔВз – зміна витрат 

на збут; ΔВОі – зміна інших операційних витрат.  

Для більш повного оцінювання фінансових результатів діяльності 

автотранспортних підприємств, задіяних у пасажирських перевезеннях, ми 

вважаємо за потрібне доповнити цю модель чинниками першого і другого 

порядку, які характеризують доходи і витрати від фінансової та інвестиційної 

діяльності. У цьому випадку формула матиме такий вигляд: 

 

ΔП = ΔЧд – ΔСр + ΔДОі – ΔВа – ΔВз – ΔВОі + ΔДф – ΔВф + ΔДі – ΔВі,  (3.2) 

 

де ΔП – зміна абсолютної суми прибутку за результатами діяльності 

підприємства у звітному періоді в порівнянні з минулим періодом або планом; 

ΔДф – зміна фінансових доходів; ΔВф – зміна фінансових витрат; ΔДф – зміна 

доходів від інвестиційної діяльності; ΔВф – зміна витрат від інвестиційної 

діяльності. 

Як показує, для прикладу, аналіз звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід) Львівського комунального автотранспортного підприємства   

№ 1, його фінансові доходи за 2019 рік склали 2838 тис. грн, а фінансові витрати 

– 54223 тис. грн. Високими значення цих показників були і за 2018 рік. Тобто 

бачимо, що вплив доходів і витрат від цього виду діяльності на загальний 
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фінансовий результат діяльності підприємства є досить вагомим, що 

обґрунтовує вищезазначену нами позицію. 

Ми дотримуємося думки вчених, які вважають, що повноцінне 

використання результатів аналізу в процесі управління фінансовими 

результатами автотранспортних підприємств можливе за умови відповідності 

визначеним вимогам: об’єктивність, конкретність, точність, доступність, 

зрозумілість, ефективність, стислість, реальність, своєчасність, завершеність, 

конструктивність [151, с. 8-9]. Ці вимоги формують якісні характеристики 

аналітичного забезпечення, призначеного для системи менеджменту 

підприємства. 

Для повного висвітлення всіх сторін діяльності автотранспортних 

підприємств, задіяних у сфері пасажирських перевезень у процесі прийняття 

тактичних й стратегічних рішень, потрібно мати різностороннє аналітичне 

забезпечення. Висока динамічність процесів прийняття управлінських рішень, 

що має місце в даний час, вимагає забезпечення менеджменту релевантною 

інформацією, котрій повинні бути притаманні такі характеристики, як 

доречність і своєчасність. Релевантні аналітичні дані забезпечує зростання 

результативності управління за умов невизначеності інформаційного 

середовища. При цьому під релевантною аналітичною інформацією розуміється 

мінімально необхідний обсяг кількісних та якісних аналітичних показників, які 

потрібні для прийняття оптимального управлінського рішення при 

багатоваріантному підході (виборі серед альтернатив) у режимі реального часу 

[153, с. 13]. 

Зокрема, використання інструментарію маркетингового аналізу та аналізу 

конкурентоспроможності дає змогу встановити характер взаємозв’язку між 

попитом і пропозицією споживачів послуг з пасажирських перевезень та 

автотранспортних підприємств, котрі їх надають, дозволяє скласти ефективний 

маркетинговий план і розробити заходи з його реалізації. Саме вивчення попиту 

на пасажирські перевезення та портфеля замовлень дає змогу планувати всі інші 

оціночні показники, спрямовані на досягнення кінцевого фінансового 
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результату, оскільки вони так чи інакше залежать від обсягів реалізації послуг 

автотранспортним підприємством. У свою чергу, аналіз обґрунтованості та 

рівня тарифів на пасажирські перевезення формує попит населення на ці 

послуги. 

Використання інформації маркетингового аналізу дозволяє здійснювати 

маржинальний аналіз, який включає визначення точки беззбитковості в 

натуральній та грошовій величинах для кожного виду послуг і 

автотранспортного підприємства загалом, маржинального доходу та запасу 

міцності. Маючи такі дані, менеджмент автотранспортного підприємства може 

реалістично планувати показники фінансово-господарської діяльності, які 

можуть забезпечити бажаний фінансовий результат. 

Розроблення ефективної стратегії формування фінансових результатів 

діяльності автотранспортних підприємств включає комплексний аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

В якості основних інструментів аналізу зовнішнього середовища 

автотранспортних підприємств використовується метод життєвого циклу галузі 

(різним стадіям життєвого циклу галузі притаманні часові зміни в обсягах 

реалізації, грошових потоках та рентабельності діяльності загалом), PEST-

аналіз (оцінювання аспектів макросередовища: політичного, економічного, 

соціального, технологічного), профіль клієнтів, профіль постачальників, 

профіль конкурентів, метод профілю середовища підприємства (форма EFAS: 

висновки аналізу зовнішніх стратегічних факторів), оцінювання перешкод 

входження на ринок, модель конкурентних сил Майкла Портера, визначення 

ключових чинників успіху галузі, SWOT-аналіз (визначення й оцінка сильних 

та слабких сторін підприємства і співставлення їх з можливостями та загрозами 

ринку), екстраполяційні методи, методи дослідження інтенсивності 

конкуренції в галузі тощо.  

Результати PEST-аналізу дають змогу оцінити зовнішню ситуацію, котра 

складається у сфері надання автотранспортними підприємствами послуг з 

перевезення пасажирів. Політика вивчається з позиції регулювання влади, яка 
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визначає середовище діяльності автотранспортних підприємств і отримання 

базових ресурсів для їх діяльності. Дослідження економіки проводиться з 

метою вивчення методів розподілу ресурсів на рівні держави та участі в цьому 

процесі автотранспортних підприємств. Не менш важливі споживчі переваги 

визначаються за допомогою соціального компонента Соціальна складова PEST-

аналізу для автотранспортних підприємств, які надають послуги з перевезення 

пасажирів, що є особливо важливим, оскільки вони повинні визначити 

споживчі переваги щодо надання цих послуг. Метою аналізу технологічного 

чинника є встановлення тенденцій в технологічному розвитку пасажирських 

перевезень, котрі часто є причинами змін або втрат ринку та появи нових видів 

послуг. 

К. І. Редченко відносить SWOT-аналіз до найпопулярніших інструментів 

стратегічного управління, який дає змогу проаналізувати можливі стратегії 

поведінки підприємства у ринковому середовищі [249, с. 126]. Методичним 

інструментарієм стратегічного аналізу мікросередовища і внутрішнього 

середовища підприємства вважають SWOT-аналіз Н. В. Чебанова і 

Л. Є. Ревуцька [290, с. 54]. О. П. Колумбет акцентує увагу на тому, що 

динамічні зміни ринкового середовища вимагають постійного реагування на 

зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, а також 

можливості підтримання своєї конкурентоспроможності. Саме це підштовхує 

сучасні підприємства постійно шукати шляхи найбільш ефективного 

функціонування за умови найменшого витрачання наявних і залучених ресурсів 

[129, с. 195]. З урахуванням цього ми вважаємо, що дослідження сильних та 

слабких сторін, можливостей і загроз, які несе зовнішнє середовище, створює 

необхідне інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва 

автотранспортного підприємства, задіяного у сфері пасажирських перевезень, 

для використання його під час формування або перегляду стратегії розвитку та 

фінансових можливостей її реалізації. 

Перелік компонентів зовнішніх можливостей і загроз у матриці SWOT-

аналізу (економіка, політика/законодавство, науково-технічний прогрес, 
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природне середовище, соціальна сфера), яку розглядає К. І. Редченко 

[249, с. 129], з урахуванням стратегічних пріоритетів транспортної галузі 

України, А. В. Лазаришин пропонує доповнити окремими групами структурних 

елементів: законодавче регулювання та рівень імплементації законодавства ЄС; 

ефективність системи державного управління стосовно транспортного сектору 

й інфраструктурна політика; якість та ефективність транспортних послуг; 

фінансова й інвестиційна політика щодо сектору національної економіки; 

інноваційна політика щодо сектору національної економіки; екологічний 

розвиток; соціальний розвиток; рівень безпеки і надійності [153, с. 17]. 

Нами запропоновано матриці проведення SWOT-аналізу та PEST-аналізу 

діяльності автотранспортних підприємств, які здійснюють надання послуг з 

перевезення пасажирів, наведені у табл. У.1 – У.2, додаток У. 

З урахуванням ідеології змін, на яку звертають увагу фахівці у 

транспортній індустрії і котра базується у т.ч. на вимогах безпеки, 

екологічності, енергоефективності, доступності [134, с. 20], нами удосконалено 

окремі складові методики SWOT-аналізу. Зокрема, запропоновано доповнити 

матрицю SWOT-аналізу в частині сильних сторін: зростання 

конкурентоздатності послуг з перевезення пасажирів за рахунок оптимального 

співвідношенням швидкості, якості і ціни; можливість економії ресурсів 

завдяки зростанню обсягів пасажирських перевезень; надання якісних послуг 

автотранспортними підприємствами з сучасним парком транспортних засобів; 

забезпечення безпеки і надійності автомобільних пасажирських перевезень. 

Щодо слабких сторін, то нами виділено: відсутність дієвої системи страхування 

пасажирів; недостатній на сьогоднішній день рівень комфортабельності 

перевезення пасажирів; низька рентабельність пасажирських перевезень; 

низька корпоративна культура автотранспортних підприємств, орієнтована на 

інноваційний розвиток; недостатньо ефективний менеджмент та система 

матеріального стимулювання працівників. 

Можливості зовнішнього середовища запропоновано доповнити такими 

складовими: стабільний попит на пасажирські перевезення; освоєння нових 



170 

 

ринків пасажирських перевезень; стійке фінансування пасажирських 

автомобільних перевезень, особливо в частині компенсацій за перевезення 

пільгових категорій пасажирів; ефективна інфраструктурна політика щодо 

міських пасажирських перевезень; досягнення найвищого рівня безпеки, 

комфортабельності й екологічності перевезення пасажирів шляхом закупівлі 

сучасних транспортних засобів; зростання соціальних гарантій для населення.  

У частині загроз зовнішнього середовища нами виділено: зростання 

конкуренції на ринку пасажирських перевезень; відсутність або недостатність 

державних заходів, спрямованих на розвиток транспортної галузі; обмеження в 

допуску вітчизняних перевізників на ринки Європейського Союзу; низькі 

темпи впровадження новітніх технологій для зниження викидів шкідливих 

речовин у навколишнє середовище; недобросовісна конкуренція в частині 

тарифоутворення на екологічні та неекологічні види перевезень пасажирів. 

Забезпечення системного підходу в аналітичному забезпеченні 

передбачає проведення аналізу фінансових результатів і фінансового стану 

автотранспортного підприємства. Ми пропонуємо, як і ряд науковців [168, 297], 

у процесі його проведення виділяти три основні напрями: аналіз доходів; аналіз 

прибутку та рентабельності; аналіз фінансового стану. Деякі з дослідників 

пропонують також як окремий напрям виокремлювати визначення шляхів 

підвищення рентабельності [133]. В кожному з перелічених напрямів 

розраховуються відповідні аналітичні показники. Аналіз фінансових 

результатів і фінансового стану забезпечує інформаційне підґрунтя прийняття 

управлінських рішень, які стосуються складу, структури і динаміки активів, 

капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів з метою 

забезпечення сталого розвитку автотранспортного підприємства й зменшення 

фінансових ризиків. 

Р. М. Воронко, О. С. Воронко зазначають, що поряд із оцінкою 

показників прибутку та рентабельності з позиції досягнення запланованого 

рівня і динамічних зрушень, розрахунком та виявленням впливу факторів на їх 

зміну, важливими завданнями аналізу фінансових результатів є напрацювання 
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шляхів і розробка конкретних заходів мобілізації виявлених резервів щодо 

оптимізації прибутку, підвищення рентабельності та зміцнення фінансового 

стану підприємства [70, с. 44]. 

Окремі науковці вказують на суперечність, яка існує між реальними 

інформаційними потребами поточного управління автотранспортним 

підприємством й аналітичними показниками, котрі рекомендуються 

відповідними методиками (алгоритмом) аналізу. Більшість з них, особливо у 

частині фінансового аналізу, ґрунтуються на інформації фінансової звітності, а 

тому не можуть використовуватися у поточному фінансовому управлінні. Тому 

їх потрібно відносити до показників другого рівня релевантності (доречності) з 

використанням при формуванні фінансових планів та стратегій [153, с. 15].  

До аналітичного забезпечення першого (базового) рівня релевантності, 

яке використовується для прийняття поточних управлінських рішень щодо 

фінансових результатів діяльності автотранспортних підприємств, потрібно 

відносити основні результативноутворюючі показники, зокрема доходи і 

витрати, дані про які формуються управлінським обліком. Управлінський 

аналіз зосереджений на комплексному оцінюванні внутрішніх і зовнішніх 

можливостей автотранспортних підприємств з метою виявлення його реального 

становища на конкретний момент часу, сильних і слабких сторін, встановлення 

поточних і стратегічних проблем. 

Методику аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств 

державного сектору економіки затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 14.02.2006 р. № 170 [237]. Вона використовується для визначення 

об’єктивних та суб’єктивних причин збитковості, використання єдиних 

критеріїв до оцінювання фінансово-господарського стану й ефективності 

управління підприємствами. Цю методику використовують також підприємства 

комунальної форми власності. 

З метою дослідження поведінки показників дохідності нами 

проаналізовано їхню динаміку на прикладі Львівського комунального 

автотранспортного підприємства № 1 (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Динаміка показників дохідності Львівського комунального 

автотранспортного підприємства № 1 за 2015-2019 рр.  

(тис. грн) 

№ 

з/п 
Показники 

Роки Тенденція 

поведінки 

показника 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Чистий дохід вiд 

реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, 

послуг) 

56888 56738 71233 127972 236899 Збільшення 

2 Дохідність активів 0,81 0,19 0,20 0,13 0,28 
Змінна 

поведінка 

3 
Дохідність власного 

капіталу 
1,18 0,23 0,23 0,22 0,41 Збільшення 

4 

Чистий фінансовий 

результат: прибуток 

(+), збиток (-) 

-1329 -3930 -40897 -78641 -190645 Збільшення 

5 

Чистий фінансовий 

результат на 1 грн 

доходів 

-0,02 -0,07 -0,57 -0,61 -0,80 Збільшення 

Примітка. Сформовано автором на основі [282, 283] 

 

Показники дохідності автотранспортного підприємства за 2015-2019 рр., 

за виключенням показника дохідності активів, демонструють тенденцію до 

збільшення, що є позитивним явищем. Негативно оцінюється зростання збитків, 

отриманих за результатами діяльності, які у 2019 році досягли 190645 тис. грн та 

їхньої величини на 1 грн доходів (у 2019 році склало 0,8). 

Ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 

з урахуванням обсягів перевезень пасажирів безпосередньо впливає на величину 

витрат автотранспортних підприємств і собівартість надання таких послуг. 

Маючи дані про матеріальні витрати, витрати на оплату праці та пов’язані з нею 

відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші операційні витрати, а 

також тенденції їх змін, можна приймати важливі оперативні рішення з точки 

зору оптимізації таких витрат, зокрема шляхом зміни постачальників паливно-

мастильних матеріалів з кращою ціновою політикою, раціоналізації кількості і 

відстані маршрутів та відповідно кількості працівників і фонду оплати праці 
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(разом з цим, і витрат на соціальні заходи), скорочення витрат палива на 100 

кілометрів пробігу шляхом оновлення автопарку та переходу на альтернативні 

види енергії тощо. Динаміку показників витрат операційної діяльності 

розраховано на прикладі Львівського комунального автотранспортного 

підприємства № 1 з метою аналітичного забезпечення управління цими 

витратами (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Динаміка показників витрат операційної діяльності Львівського 

комунального автотранспортного підприємства № 1 за 2015-2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 

Роки Тенденція 

поведінки 

показника 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Матеріальні витрати 37334 35538 59108 82665 119772 Збільшення 

2 
Витрати на оплату 

праці 
6931 11142 18995 41615 81952 Збільшення 

3 
Відрахування на 

соціальні заходи 
2612 2445 4216 7694 14917 Збільшення 

4 Амортизація 8797 10138 32192 49630 126020 Збільшення 

5 
Інші операційні 

витрати 
9583 8793 1953 16492 35569 

Змінна 

поведінка 

 Разом 65257 68056 116464 198096 378230  

Примітка. Сформовано автором на основі [282, 283] 

 

Дані табл. 3.2 свідчать, що для підприємства характерна стійка тенденція 

до зростання всіх видів витрат, крім інших операційних. Причому загальна сума 

операційних витрат у 2019 році в порівнянні з 2015 роком зросла на                 

312973 тис. грн, або у 5,8 рази, що свідчить про швидке збільшення 

витратоємкості надання послуг з перевезення пасажирів. 

До основних показників характеристики фінансового стану 

автотранспортних підприємств потрібно віднести коефіцієнти: рентабельності 

активів; рентабельності власного капіталу; рентабельності діяльності; 

фінансової стійкості; покриття; абсолютної ліквідності; концентрації залученого 

капіталу. Для оцінювання фінансового стану Львівського комунального 

автотранспортного підприємства № 1 розраховано основні його показники за 

2015-2019 рр. (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Основні показники фінансового стану Львівського комунального 

автотранспортного підприємства № 1 за 2015-2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 

Роки Тенденція 

поведінки 

показника 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Коефіцієнт 

рентабельності активів  
-0,019 -0,024 -0,125 -0,082 -0,224 Збільшення 

2 Коефіцієнт 

рентабельності власного 

капіталу 

-0,027 -0,015 -0,129 -0,136 -0,329 Збільшення 

3 Коефіцієнт 

рентабельності діяльності 
-0,023 -0,069 -0,057 -0,614 -0,804 Збільшення 

4 Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
0,691 0,863 0,904 0,838 0,805 

Змінна 

поведінка 

5 
Коефіцієнт покриття 1,798 4,935 0,301 0,397 0,237 

Змінна 

поведінка 

6 Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,013 0,009 0,139 0,205 0,149 

Змінна 

поведінка 

7 Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 
0,317 0,136 0,105 0,392 0,319 Зниження 

Примітка. Сформовано автором на основі [282, 283] 

 

Усі коефіцієнти рентабельності, розраховані по підприємству за 2015-

2019 рр., мають від’ємне значення, що пов’язано з його збитковою діяльністю за 

вказаний період. Причому тенденція до збільшення цих коефіцієнтів свідчить про 

погіршення фінансового стану автотранспортного підприємства. 

Коефіцієнт фінансової стійкості є індикатором, який вказує на здатність 

підприємства бути платоспроможним у довгостроковій перспективі. Значення 

його у 2018 році (0,838) свідчило про позитивні перспективи розвитку 

підприємства і низький ризик банкрутства, проте у 2019 році відбулося його 

зниження до 0,805, що свідчить про зниження платоспроможності підприємства, 

хоча цей коефіцієнт усі роки, крім 2015 року, перебував у межах нормативного 

значення (0,7-0,9). 

Коефіцієнт покриття свідчить про незадовільний стан платоспроможності 

автотранспортного підприємства, оскільки за останні роки відбулося його 

зниження до значень нижче нормативного (≥1). Найкраще його значення було у 

2016 році (4,935). Останні значення цього коефіцієнта характеризують баланс 
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підприємства як неліквідний, а підприємство – неплатоспроможне. 

Можливість погашення поточної заборгованості підприємства наявними 

грошовими коштами визначає коефіцієнт абсолютної ліквідності, який у 

досліджуваного підприємства перебував у межах нормативного значення лише у 2018 

році (0,205). Проте загалом спостерігалася позитивна динаміка до його зростання. Цей 

коефіцієнт належить до найбільш жорстких критеріїв оцінювання ліквідності й 

платоспроможності підприємства. Нормативне значення коефіцієнта (≥ 0,2) вказує на 

те, що підприємство є грошово платоспроможним, коли високоліквідні оборотні 

активи не менш ніж на 20 % покривають поточні зобов’язання та забезпечення. Проте 

потрібно пам’ятати, що в умовах інфляції доцільним є зменшення частки грошових 

коштів у активах, адже вони знецінюються в першу чергу.  

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, який відображає розмір 

частки залученого капіталу в загальній сумі валюти балансу, в усі роки перебував 

у межах нормативного значення (< 0,5) і за останній рік показав зниження, що є 

позитивним явищем у фінансовому стані автотранспортного підприємства. 

Оцінювання фінансової стійкості проводиться з метою визначення 

стабільності функціонування підприємства з точки зору забезпечення 

прибутковості операційної діяльності. В якості показників використовуються 

поріг рентабельності і запасу фінансової стійкості, котрі розраховуються за 

даними Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).  

Поріг рентабельності характеризує величину операційного доходу, котра 

забезпечує повне покриття витрат операційної діяльності, інакше кажучи 

беззбитковість операційної діяльності автотранспортного підприємства. Чим 

менша величина цього порогу, тим фінансово стійкішим вважається 

підприємство. Проте, коли має місце значне зростання операційного доходу, тоді 

одночасно зростають й операційні витрати та поріг рентабельності. Тому важливо 

дотримуватися тенденції, коли темп приросту операційного доходу перевищує 

темп приросту порогу рентабельності. У такому випадку більша частка 

операційного доходу буде спрямована не на покриття операційних витрат, а на 

отримання прибутку від операційної діяльності (табл. 3.4, 3.5). 
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Таблиця 3.4 

Вихідна інформація для розрахунку порогу рентабельності та запасу 

фінансової стійкості Львівського комунального автотранспортного 

підприємства № 1 за 2015-2019 рр. 

(тис. грн) 

№ 

з/п 
Показники 

Роки Умовне 

позначення 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Операційний дохід 60210 60833 72349 129368 238621 ОД 

2 
Операційні витрати: в 

т.ч. 
65257 85983 116464 197922 378202 ОВ 

 змінні витрати 337217 53904 79290 131074 207217 ЗВ 

 постійні витрати 15087 14151 37173 73890 170627 ПВ 

3 Маржинальний дохід -277007 6928 -6941 -1706 31404 МД 

4 

Фінансовий результат 

від операційної 

діяльності 

-5047 -7223 -44115 -68554 -139581 П 

Примітка. Сформовано автором на основі [282, 283] 

Таблиця 3.5 

Показники порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості 

Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1  

за 2018-2019 рр. 

Показники 

2018 рік 2019 рік Відхилення 

сума, 
тис. грн 

сума, 
тис. грн 

абсолютне відносне,% 

1. Операційний дохід 

 
129368 238621 109253 84,4 

2. Операційні витрати, 197922 378202 180280 91,1 

 у тому числі: 

а) змінні витрати 131074 207217 76143 58,1 

б) постійні витрати 73890 170627 96737 130 

3. Фінансовий результат від 

операційної діяльності: прибуток 

(збиток) 

-68554 -139581 71027 103,6 

4. Маржинальний дохід -1706 31404 33110 1940 

5. Частка (коефіцієнт) маржинального 

доходу в операційному доході 
-1,31 13,16 14,47 х 

6. Поріг рентабельності -56404,6 12965,6 69370,2 123,0 

7. Частка порогу рентабельності в 

операційному доході, % 
-43,6 298 341,6 х 

8. Зона фінансової стійкості 185772,6 225655,4 39882,8 21,47 

9. Запас фінансової стійкості, % 143,6 94,57 -49,03 х 
Примітка. Сформовано автором на основі [282] 
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За даними табл. 3.5 у 2019 році порівняно з 2018 роком при збільшенні 

операційного доходу на 109253 тис. грн (84.4 %) операційні витрати зросли на 

180280 тис. грн (91,1 %). Серед операційних витрат змінні збільшилися на     

76143 тис. грн (58,1%), а постійні - на 96737 тис. грн (130%). При цьому поріг 

рентабельності зріс на 69370,2 тис. грн, або на 123,0%. 

За даними розрахунків значення показника запасу фінансової стійкості 

знизилося порівняно з 2018 роком на 49,03. Це свідчить про нестабільну роботу 

підприємства, оскільки, чим вище значення показника запасу фінансової 

стійкості, тим кращою є ситуація із забезпечення прибутковості операційної 

діяльності і менший ризик настання збитковості. Значення даного показника 

важливе і для кредиторів та постачальників, адже вказує на захищеність від 

можливої несплати автотранспортним підприємством коштів за рахунками. 

З метою практичного вдосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами керівництву 

автотранспортних підприємств потрібно реалізувати окремі заходи щодо: 

- визначення чіткої мети та стратегії розвитку інформаційної системи 

автотранспортних підприємств; 

- створення баз даних, що б відповідали як сучасним вимогам до 

формування показників за міжнародними стандартами фінансової звітності, так 

і потребам управлінського обліку; 

- формування внутрішньої звітності відповідно до інформаційних потреб 

підприємства та подання її згідно із затвердженим графіком документообігу; 

- забезпечення всіх видів інформації високим рівнем надійності; 

- забезпечення управлінського персоналу висококваліфікованими 

фахівцями-аналітиками. 

Впровадження цих заходів дасть можливість не лише отримувати 

достовірні дані щодо доходів, витрат і фінансових результатів, а й здійснювати 

управління ними, проводячи комплексний аналіз процесу формування 

фінансових результатів із використанням наявного інформаційного 

забезпечення. 
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Ефективне використання системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення автотранспортних підприємств дозволить уникнути 

нераціональних витрат, збільшити дохідність та результативність діяльності, що 

дасть можливість приймати ефективні управлінські рішення з метою 

забезпечення сталого розвитку цих підприємств. 

Аналітичне забезпечення управління формуванням фінансових результатів 

діяльності вимагає наявності аналітичної інформації, отриманої не лише шляхом 

оцінювання фактичних даних та співставлення їх із плановими показниками, а 

також зі стратегічними показниками результативності діяльності 

автотранспортних підприємств. У зв’язку з цим значна увага в аналітичному 

забезпеченні повинна приділятися розрахунку прогнозних значень показників 

фінансових результатів та визначенню їх впливу на формування вартості 

автотранспортних підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями. 

 

 

 

3.2. Використання економіко-математичного моделювання в 

прогнозуванні фінансових результатів та оцінюванні вартості підприємства 

 

На сьогоднішній день актуальним залишається питання забезпечення 

прибутковості міських пасажирських автотранспортних перевезень, що 

зумовлює потребу комплексного розгляду даної проблеми як багатогранної та 

врахування багатьох чинників, які на це впливають. Важливе місце у вирішенні 

даної проблеми займає питання якісного управління вартістю підприємства, 

оскільки вона є своєрідним індикатором його фінансового стану, формуючи 

узагальнену інформаційно-аналітичну базу результативних показників 

фінансово-господарської діяльності автотранспортного підприємства. 

Питанням управління вартістю підприємства присвятили свої дослідження 

багато вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, такі як О. Брезіцька, 

А. Долгофф, І. Івашковська, Г. Кириченко, А. Ковальов, Н. Козлова, М. Корягін, 
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Т. Коупленд, П. Куцик, О. Мендрул, Г. Міокова, О. Мних, І. Плікус, 

С. Тарасенко, Т. Теплова, О. Терещенко, А. Тонких, А. Харін, М. Чік, 

М. Чумаченко та ін. Разом з тим, специфіка діяльності автотранспортних 

підприємств у сфері пасажирських перевезень вимагає врахування її під час 

використання економіко-математичного моделювання прогнозування 

фінансових результатів у цілях визначення вартості підприємства. 

В окремих випадках вартість підприємства ототожнюють із вартістю 

бізнесу, оцінюючи його діяльність з метою майбутнього продажу або здійснення 

інвестиційних вкладень. Тому інформація про вартість підприємства є цікавою 

для його менеджерів, власників та інвесторів.  

Враховуючи негативні тенденції у формуванні фінансових результатів 

діяльності автотранспортних підприємств комунальної форми власності, 

виникає потреба у залученні з метою виходу з цієї ситуації інноваційних підходів 

щодо управлінської діяльності підприємства. Практика показує, що вартість 

підприємства зростатиме лише за умови якісного управління ним, яке може 

забезпечити позитивну динаміку результативних показників діяльності. 

Проведення оцінювання вартості підприємства є необхідним для правильної 

побудови стратегії його розвитку. 

Важливе значення для визначення вартості автотранспортних підприємств 

має налагодження дієвої інформаційної системи, оскільки для здійснення 

правильних розрахунків потрібно мати достовірні, повні та своєчасні дані. 

В. В. Бойко та Н. В. Любарська підкреслюють, що фактори вартості 

внутрішнього середовища є результатом прийняття управлінських рішень 

керівництвом підприємства [32, с. 41]. 

Важливим є інформаційне забезпечення, яке створюється передусім на 

основі фінансової звітності підприємства та за результатами здійснення 

фінансового аналізу. Також Ю. О. Кульбач вказує на те, що на даний час не 

вирішено питання щодо ефективного впровадження вартісних показників у 

практику фінансового управління на підприємстві [144, с. 83]. Г. В. Кириченко 

зазначає, що сьогодення вимагає від автотранспортних підприємств формування 



180 

 

стратегії, яка би була орієнтована на вартість і реалізація якої б могла відбутися 

за наявних можливостей підприємства в обмежений термін [121, с. 373]. 

А. В. Воронін акцентує увагу на тому, що управління вартістю підприємства – це 

система методів впливу на внутрішні фактори підприємства зокрема та на 

фактори зовнішнього середовища опосередковано з метою забезпечення 

динамічного розвитку підприємства й підвищення його стійкості у зовнішньому 

середовищі, а також інвестиційної привабливості за допомогою досягнення 

зростання його вартості [67, с. 150].  

Ознака успішної діяльності автотранспортних підприємства – зростання 

обсягів пасажирських перевезень із оптимальними витратами, понесеними на їх 

виконання. Однією з умов реалізації цієї мети є наявність якісного матеріально-

технічного забезпечення автотранспортного підприємства, чого важко досягнути 

без залучення додаткових інвестицій, які сприятимуть збільшенню вартості 

підприємства. С. В. Позняк та С. С. Данильченко зазначають, що актуальною та 

маловивченою проблемою з наукової точки зору є формулювання підходів до 

практичного застосування моделей вартісного управління залежно від етапу 

розвитку підприємства [217].  

Невирішеною проблемою залишається неналежний рівень розроблення й 

впровадження методичних підходів до визначення вартості підприємства, на 

чому акцентували увагу багато вчених. Зокрема, І. Я. Левчак вказує на те, що 

загальний рівень теоретико-методологічної бази з управління вартістю 

підприємством в Україні є низьким, зокрема недостатньо висвітлені аспекти ролі 

критерію вартості бізнесу у системі показників ефективності діяльності 

підприємства й можливість застосування оцінки бізнесу як інструменту 

стратегічного планування [160, с. 104]. В. І. Куцик, І. В. Явтуховська зазначають, 

що не всі загальновизнані західними методиками оцінювання підходи та методи 

адаптовані для використання на вітчизняних підприємствах, тому неможливо 

стверджувати про достовірність отриманого результату [146, с. 86]. 

На даний час порядок погодження, затвердження або прийняття 

оцінювання майна здійснюється відповідно до Методики оцінки майна, 
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визначеної Кабінетом Міністрів України [228]. Постановою Кабінету Міністрів 

України також затверджено Національний стандарт № 1 “Загальні поняття 

оцінки майна й майнових прав” [229], яким передбачено застосування таких 

основних методичних підходів до оцінювання вартості підприємства: витратний 

(майновий), дохідний, порівняльний.  

Витратний підхід передбачає встановлення поточної вартості витрат 

методом прямого відтворення або методом заміщення. Цей методичний підхід 

ефективно застосовується для підприємств, де отримання прибутку не 

очікується. 

Дохідний підхід орієнтований на прибуткові підприємства, оскільки з його 

використанням визначається поточна вартість доходів, які очікується отримати. 

В залежності від наявних даних стосовно прогнозованих доходів оцінюваного 

об’єкта у цьому підході виділяють методи прямої капіталізації доходу й 

дисконтування грошового потоку. 

При застосуванні порівняльного підходу використовується аналіз цін 

реалізації з урахуванням вартості подібного майна. 

На нашу думку, для оцінювання вартості автотранспортних підприємств 

комунальної форми власності, враховуючи специфіку і результати їхньої 

діяльності, доцільно використовувати витратний підхід, оскільки він найповніше 

характеризує їхній фінансовий стан. Разом з тим, корисною з точки зору 

управління є отримання інформації про тенденції поведінки в прогнозних 

періодах негативного результату діяльності (збитку) з метою його зниження та 

відповідного зростання вартості цих підприємств.  

Основні принципи управління вартістю автотранспортних підприємств, 

які здійснюють пасажирські перевезення, на нашу думку, повинні включати такі 

складові: оцінювання вартості підприємства; розробку стратегії зростання 

вартості підприємства; забезпечення фінансування цієї стратегії; використання 

системи бюджетування в процесі управління і контролю за виконанням стратегії; 

здійснення аналізу динамічних змін у вартості підприємства та прийняття 

необхідних управлінських рішень із використанням отриманого аналітичного 
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забезпечення. 

Системний підхід до управління вартістю підприємства розглядає його як 

систему, в структурі якої виділяють різні підсистеми (стратегічна, тактична), для 

управління якими застосовується власний методичний інструментарій. 

Використання економіко-математичного інструментарію забезпечує отримання 

більш глибоких та повноцінних знань щодо механізму досліджуваних явищ. 

Незалежно від обраного підходу визначення вартості підприємства 

основою для її правильної оцінки має бути аналіз фінансового стану 

підприємства, тому що він чітко розкриває всі ризики і перспективи його 

діяльності. Зокрема, такої думки дотримується М. В. Корягін, який вважає, що 

економічний аналіз виступає важливою складовою системи формування вартості 

підприємства та що система бухгалтерського обліку є інформаційною основою 

для проведення аналізу показників вартості підприємства та забезпечує 

одержання достовірних значень показників вартості [135, с. 191]. 

Важливим питанням в управлінні фінансовими результатами є 

прогнозування рівня чистого прибутку, яке необхідне для оцінювання вартості 

автотранспортного підприємства. Прибуток автотранспортного підприємства 

належить до основних ключових показників, що характеризує результативність 

його діяльності у конкурентному ринковому середовищі.  

Методика оцінювання вартості підприємства, запроваджена у зарубіжній і 

вітчизняній практиці, передбачає активне використання таких результативних 

показників, як чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до 

оподаткування, чистий фінансовий результат.  

Чистий прибуток вважається доповнюючим показником до вартості 

чистих активів і використовується для розрахунку рівня рентабельності власного 

капіталу, активів, послуг, реалізації. Розрахунки вартості автотранспортного 

підприємства проводяться з використанням як фактичних, так і прогнозних 

даних про величину чистого прибутку. 

Вкладаючи кошти на тривалий період, суб’єкт бізнесу розраховує на 
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отримання доходу та намагається мінімізувати рівень ризику, сутність якого 

полягає або в недоотриманні прибутку, або в його втраті, або в понесенні збитку 

в процесі вкладання (інвестування) коштів. Оскільки об’єктом ризику 

(інвестиційного ризику) в даному випадку виступають майнові інтереси суб’єкта 

бізнесу, то його високий рівень негативно впливатиме на фінансовий стан. Тому 

в даному випадку суб’єкту бізнесу спочатку необхідно подумати про 

забезпечення належного рівня безпеки функціонування, а вже потім про 

величину отриманого прибутку. 

Чільне місце в діяльності суб’єкта бізнесу відводиться прогнозуванню 

обсягів вкладених коштів та оцінці можливостей підвищення його 

інвестиційного потенціалу, що, в свою чергу, визначатиме рівень економічного 

зростання. У зв’язку з цим існує нагальна потреба у прогнозуванні показників 

рівня чистого прибутку, які покладено в основу побудови моделі визначення 

ринкової вартості суб’єкта бізнесу. Головною ж функцією прогнозування є саме 

наукове передбачення показників рівня чистого прибутку у майбутньому на 

основі аналізу сукупності тенденцій, що склалися в минулому. 

За функціональною ознакою (напрямом прогнозування) прогнози 

розподіляють на три типи: за тенденціями, цільовий, комплексний.  

При прогнозуванні за тенденціями на майбутнє переносяться тенденції 

минулого та теперішнього. Для даного виду прогнозування не враховується 

вплив факторів, які можуть змінити тенденції. Звідси випливає, що завдання 

такого прогнозування полягає у визначенні розвитку процесів у майбутньому 

при збереженні теперішніх тенденцій.  

Цільовий прогноз розробляється на базі заздалегідь визначених цілей з 

метою визначення шляхів і термінів досягнення можливих станів об’єкта 

прогнозування в майбутньому. Таким чином, цільове прогнозування 

здійснюється від заданого стану в майбутньому до існуючих тенденцій та їх змін 

у світлі поставленої мети. 

Як правило, в короткостроковому прогнозуванні здійснюється прогноз за 

тенденціями, а в довгостроковому – цільовий. 
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Комплексне прогнозування полягає у поєднанні прогнозу за тенденціями 

та цільового прогнозування: спочатку використовується прогноз за тенденціями, 

а далі на його основі формується цільовий прогноз шляхом встановлення 

цільових орієнтирів та їх узгодження з даними прогнозу за тенденціями. 

Для короткострокового прогнозування, як правило, використовують метод 

рядів динаміки. В основі статистичного опрацювання даних, які формують ряди 

динаміки, - методи теорій ймовірностей і математичної статистики, а також 

багатовимірного статистичного аналізу. При цьому використовуються вхідні 

масиви даних, стосовно яких повинні дотримуватися такі вимоги: співставність, 

інформативність для виявлення закономірностей, однорідність, повнота та 

стійкість тенденцій. Якщо не виконується принаймні одна з цих вимог, то 

використання даних методів є недоцільним. 

У сучасних літературних джерелах пропонуються різноманітні методи 

отримання прогнозів, серед яких доцільно виокремити методи прогнозування на 

основі рядів динаміки; економічного аналізу; кореляційно-регресійного аналізу, 

лінійного програмування, розрахунково-аналітичний та ряд інших. 

Для прогнозування показників рівня чистого прибутку вважаємо 

доцільним поєднання декількох методів, що охоплюють формалізовані та 

неформалізовані підходи.  

При використанні формалізованих методів розробляється базовий варіант 

прогнозу, враховуючи тенденції зміни явища в минулому, в подальшому 

формуються альтернативні сценарії прогнозу. 

На основі показників рівня чистого прибутку суб’єкта бізнесу формуються 

ряди динаміки, які можуть бути придатними для прогнозування завдяки тому, 

що:  

– тенденція, яка склалася впродовж певного періоду часу, визначає 

значення рівнів рядів динаміки; 

– існують взаємозв’язки між послідовними рівнями ряду динаміки, а також 

між результативною змінною та факторними змінними, які впливають на 

результативну.  
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Завдяки цьому проведено прогнозування показників рівня чистого 

прибутку, використовуючи метод аналізу рядів динаміки, суть якого полягає у 

дослідженні і співвідношенні між закономірністю та випадковістю при 

формуванні значень рівнів ряду динаміки та оцінюванні кількісної міри їх 

впливу. 

Для оцінки рядів динаміки показників рівня чистого доходу ми 

використовували такі підходи: 

– на основі середнього рівня y , який визначається залежно від характеру 

ряду: або як середня хронологічна, або як арифметична проста, або як 

арифметична зважена, або як середня геометрична.  

– на основі абсолютного приросту 
iy , який може бути ланцюговим або 

базисним; 

– на основі темпу зростання рТ (ланцюговий темп зростання або базисний); 

– на основі темпу приросту 
прТ (ланцюговий темп приросту або базисний). 

Основну тенденцію динаміки визначено за допомогою: 

– методів механічного вимірювання, суть яких полягає в тому, що окремі 

точки тренду визначають на основі груп сусідніх значень; 

– методів аналітичного вирівнювання за припущення, що досліджуваний 

ряд динаміки має певну закономірність, яка описується конкретною функцією. 

Прогнозування показників рівня чистого прибутку здійснено з 

використанням методів середніх значень. При прогнозуванні показників рівня 

чистого прибутку методом середніх використано такі основні характеристики 

рядів динаміки: середній рівень, середній абсолютний приріст, середній темп 

зростання.  

Розрахунки ринкової вартості та їхнє коригування проведемо на прикладі 

Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1. В табл. 3.6 

наведені дані про чистий фінансовий результат діяльності Львівського 

комунального автотранспортного підприємства № 1 (ЛК АТП № 1). 
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Таблиця 3.6 

Чистий фінансовий результат – збиток діяльності ЛК АТП № 1  

за 2015-2019 рр.  

(тис. грн) 

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Показники 1329 3930 40897 78641 190645 
Примітка. Сформовано автором на основі [282, 283] 

 

Для отримання прогнозних показників рівня чистого фінансового 

результату суб’єкта бізнесу (ЛК АТП № 1) на 2020-2024 рр. методом механічного 

вирівнювання знайдено значення: 

– середнього рівня ряду y  за допомогою використання середньої 

хронологічної, яка для ряду динаміки, що містить n рівнів, обчислюється за 

формулою: 
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...
2

12
1









n

yy
yy

y
n

n

хр                                          (3.3) 

 

– середньорічного абсолютного приросту y  за допомогою обчислення 

середнього значення з ланцюгових абсолютних приростів, які обчислюються за 

формулами: 

 

1 iii yyy ,                                                             (3.4) 

 

де 
iy – теперішній рівень ряду, 

1iy  – попередній рівень ряду. 

– середньорічного темпу зростання 
рТ  за допомогою обчислення 

середнього значення з ланцюгових темпів зростання, які обчислюються як 

відношення поточного рівня ряду динаміки 
iy  до попереднього 

1iy  
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Т                                                                  (3.5) 

 

У табл. 3.7 наведено ланцюгові середні значення середнього рівня ряду 

динаміки y , абсолютного приросту y  та темпу зростання 
рТ показників рівня 

чистого фінансового результату суб’єкта бізнесу (ЛК АТП № 1) за 2015-2019 рр. 
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На основі табл. 3.7 можна відзначити, що значення показників рівня 

чистого фінансового результату (збитку) мали стійку тенденцію до зростання 

впродовж 2015-2019 років. З позиції очікуваних змін така динаміка показників 

негативно впливатиме на діяльність суб’єкта бізнесу. 

Таблиця 3.7 

Середні значення показників рівня чистого фінансового результату 

ЛК АТП № 1 за 2015-2019 роки 

Показники 
Середній рівень 

ряду 

Середній 

абсолютний 

приріст 

Середній темп 

зростання 

Значення 

показників 
63084 47329 4,4265 

Примітка. Розраховано автором на основі [282, 283] 

 

Підтвердженням цьому є наведені в табл. 3.7 значення середнього 

абсолютного приросту збитку 47329 тис. грн та показника середнього темпу 

зростання 4,4562. Слід зауважити, що особливо значні коливання відбулися у 

2016 та у 2019 роках. Зокрема, у 2016 році середній темп зростання становив 10,4, 

або 1040%, що є в 2,4 рази більшим за середній темп зростання 4,4562. В той же 

час величина ланцюгового абсолютного приросту становила 39949 тис. грн, що 

є дещо меншим за середній абсолютний приріст 47329 тис. грн. 

У свою чергу, в 2019 році величина абсолютного приросту складає     

112004 тис. грн, що є більшим, ніж у 2 рази, за середній абсолютний приріст. 

Водночас значення ланцюгового темпу зростання 2,42 є в 1,8 рази меншим за 

середній темп зростання. 

Все це пояснюється в першу чергу тим, що, починаючи з 2017 року, чистий 

дохід від реалізації послуг не покриває навіть собівартості реалізованих послуг, 

тобто має місце валовий збиток. Крім того, суб’єкт бізнесу стикається також із 

адміністративними витратами, іншими операційними та фінансовими витратами, 

які перевищують отримані ним інші операційні доходи. Згідно з методом 

середніх значень при прогнозуванні на основі даних, наведених у табл. 3.6 і 3.7, 

отримано такі види прогнозних значень показників рівня чистого фінансового 
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результату (збитку) на 2020-2024 роки: 

– прогноз на основі середнього рівня ряду; 

– прогноз на основі середнього абсолютного приросту; 

– прогноз на основі середнього темпу зростання. 

Таблиця 3.8 

Прогнозні значення показників рівня чистого фінансового результату 

(збитку) ЛК АТП № 1 з використанням середніх величин на 2020-2024 роки 

(тис. грн) 

Показники 

 

Роки 

Прогноз на 

основі 

середнього рівня 

ряду динаміки 

Прогноз на 

основі середнього 

абсолютного 

приросту 

Прогноз на основі 

середнього темпу 

зростання 

2020 63084 237974 843890,02 

2021 63084 285303 3735474,5 

2022 63084 332632 73192620,0 

2023 63084 379961 323987,32 

2024 63084 427290 1425543380,8 

Примітка. Розраховано автором 

 

Як видно з наведених у табл. 3.8 прогнозних значень, найменш достовірним 

є прогнозне значення, отримане на основі середнього рівня ряду. Це характерно для 

тих динамічних рядів, для яких яскраво виражені тенденції зростання або спадання. 

Даний вид прогнозу доцільно використовувати при розгляді рядів динаміки з 

нестійким трендом або для рядів динаміки, у яких тренд відсутній взагалі. Наші 

міркування підтверджуються тим, що, як видно з табл. 3.8, для показників рівня 

чистого фінансового результату (збитку), для яких наявна тенденція до зростання, 

значення прогнозу на основі середнього рівня є найменшим. 

Суттєва різниця у прогнозних значеннях на основі середнього абсолютного 

приросту та на основі середнього темпу зростання пояснюється тим, що значення 

ланцюгового темпу зростання 10,4 у 2017 році є більшим, ніж у 2 рази.  

Для прогнозування показників рівня чистого фінансового результату можна 

використовувати метод ковзної середньої, в основу якого покладена гіпотеза про 

те, що під час обчислення середніх значень випадкові відхилення 



189 

 

взаємознищуються. 

При прогнозуванні рядів динаміки потрібно більше уваги приділяти його 

кінцевим значенням у порівнянні з кінцевими значеннями, отриманими в результаті 

спостережень в більш ранніх періодах. 

Це можна частково врахувати за допомогою методу ковзної середньої 

(простої або зваженої). 

Просте згладжування ґрунтується на тому, що з простих середніх 

арифметичних рівнів досліджуваного ряду динаміки дістають рівні нового ряду. 

Отримані при цьому значення належать до середини досліджуваного проміжку 

часу. Потім проводяться обчислення для інтервалу, зсунутого на одне 

спостереження вправо, причому періоди для обчислення середніх беруться кожен 

раз рівними. При цьому для згладжування ряду динаміки методом ковзної 

середньої використовуються всі рівні вихідного ряду динаміки, а метою 

дослідження визначається вибір інтервалу згладжування: для ширшого інтервалу 

згладжування лінія тренду виглядатиме плавнішою. 

Визначення прогнозних значень показників рівня чистого фінансового 

результату (збитку) за допомогою аналітичних методів вирівнювання рядів 

динаміки дозволяє уникнути багатьох недоліків прогнозування на підставі середніх 

величин. У цих умовах вважають, що рівні ряду динаміки відображають вплив 

багатьох факторів, при цьому виділити дію кожного фактора окремо неможливо. 

До даного методу відносять регресійні методи, в яких залежними змінними будуть 

показники рівня чистого фінансового результату, а незалежною змінною є час.  

Р. М. Воронко, О. С. Воронко вважають, що потреба вивчення основних 

елементів рядів динаміки (тренду, випадкових відхилень, періодичних коливань) 

пов’язана саме з множинністю результатів впливу постійних, періодичних і 

випадкових факторів на характер розвитку економічних процесів у часі [71, с. 127]. 

Суть аналітичних методів полягає у побудові лінії тренду, яка записує 

закономірності розвитку досліджуваного показника впродовж певного періоду 

часу. Вибрана функція повинна бути теоретично обґрунтованою, а оцінені з її 

допомогою значення (розрахункові значення) повинні якомога менше відрізнятися 
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від емпіричних значень. 

Точкові оцінки параметрів моделі знаходять методом найменших квадратів, 

в основі якого - припущення про те, що сума квадратів відхилень розрахункових 

значень (розрахованих на основі отриманого рівняння тренду) від емпіричних 

значень (фактичних даних) повинна бути мінімальною. Після цього вибирається 

один або декілька рівнів тренду, записують їх рівняння на основі отриманих 

точкових оцінок параметрів і вибирають ту лінію, форма якої найповніше 

відповідає характеру зміни ряду динаміки. На основі проведених досліджень 

проводять розрахунок точкового та інтервального прогнозів. 

Для того, щоб вибрати форму кривої (лінію тренду), потрібно побудувати 

графічне зображення (діаграму розсіювання) емпіричних даних (показників рівня 

чистого фінансового результату – збитку). 

На рис. 3.2 наведено діаграму розсіювання показників рівня чистого 

фінансового результату (збитку) за 2015-2019 роки, з якої видно, що форма 

кореляційної залежності )(ty  більш схожа на параболічну 2

210)( tbtbbty  , ніж на 

лінійну tbbty 10)(  . Числа 
0b , 

1b , 
2b називають параметрами (коефіцієнтами) 

рівняння тренду. Ми розглянемо обидва випадки. 

 

Рис. 3.2. Діаграма розсіювання показників рівня чистого фінансового 

результату ЛК АТП № 1 за 2015-2019 рр. (побудовано автором на основі [282, 

283]) 
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Зупинимося спочатку на рівнянні лінійної залежності tbbty 10)(  , де 

невідомі 
0b  і 

1b  є розв’язками системи нормальних рівнянь: 
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називається коефіцієнтом детермінації та характеризує частку загальної 

дисперсії показника y , яка може бути пояснена регресією. Чим ближче значення 

2R до 1, тим більш надійне рівняння регресії, тобто тим вища його якість до 

розрахунку прогнозних значень.  

У наведеній формулі 
ty – значення рівнів ряду для періоду t , y  - значення 

середнього рівня, 
tŷ – рівні ряду динаміки, розраховані на основі отриманого 

рівняння тренду tbbty 10)(   для лінійної залежності чи рівняння 2

210)( tbtbbty   

підстановкою в них значень nt ,..1  

Величина 
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)ˆ(
1

2
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 називається стандартною похибкою.  

Точковий прогноз – це значення 
1

ˆ
ny  залежної змінної, розраховане для 

відповідного значення 1 nt  на основі рівнянь регресії tbby 10
ˆ   чи 

2

210)( tbtbbty  . 

Використання точкових прогнозів не позбавлене недоліків: за рахунок 

стохастичної невизначеності немає змоги оцінити міру точності знайденого 

точкового прогнозу. Тому на практиці поряд із точковою оцінкою 
1

ˆ
ny  завжди 

вказують ще інтервальну для рівня значущості  , тобто будують довірчий інтервал 

для індивідуальних значень прогнозу для відповідного значення 1 nt . 

Довірчий інтервал для індивідуальних значень прогнозу при відповідному 
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значенні 1 nt та рівні значущості   матиме вигляд: 
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Оскільки з рис. 3.2 видно, що форма кореляційної залежності схожа на 

параболічну 2

210)( tbtbbty  , то залишимо рівняння тренду. Невідомі 
0b ,

1b ,
2b  є 

розв’язками такої системи нормальних рівнянь: 
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У нашому випадку: 38910 b , 220731 b , 114012 b , а рівняння тренду 

211401220733891)( ttty  . 

Значення коефіцієнта детермінації 77,02 R та стандартної похибки 

53200  вказує на те, що для подальших досліджень слід брати прогнозні дані, 

отримані за параболічною моделлю. 

У табл. 3.9 подані значення точкових прогнозів показників рівня чистого 

фінансового результату (збитку) на основі рівняння тренду 

211401220733891)( ttty   на 2020-2024 роки. 

Таблиця 3.9 

Прогнозні значення показників рівня чистого фінансового 

результату (збитку) ЛК АТП № 1 на 2020-2024 роки 

Роки Прогнозні значення 

2020 281896 

2021 408040 

2022 556987 

2023 728787 

2024 923261 

Примітка. Розраховано автором 
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Для визначення ринкової вартості суб’єкта бізнесу, крім прогнозних значень 

показників рівня чистого фінансового результату (збитку), необхідні прогнозні 

значення вартості чистих активів у прогнозному періоді 2020-2024 років. В 

табл. 3.10 наведено значення вартості чистих активів у 2015-2019 роках. 

Таблиця 3.10 

Вартість чистих активів ЛК АТП № 1 у 2015-2019 роках 

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Вартість 48168 251596 315624 577108 578639 

Примітка. Розраховано автором на основі [282, 283] 

Оскільки середній абсолютний приріст у 2015-2019 роках   = 132617, то, 

використовуючи метод прогнозування на основі середнього абсолютного 

приросту, отримуємо прогнозні значення вартості чистих активів на 

2020- 2024 роки (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Прогнозні значення вартості чистих активів ЛК АТП № 1 на 2020-2024 

роки 

Роки 2020 2021 2022 2023 2024 

Вартість 711256 843873 976490 1109107 1241724 

Примітка. Розраховано автором 

У роботі [136, с. 121] пропонується розрахунок вартості суб’єкта бізнесу 

проводити за формулою: 
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,                                       (3.11) 

де 
tV  – ринкова вартість суб’єкта бізнесу в момент часу t ; 

tNAV  – відкоригована 

вартість чистих активів на кінець звітного періоду; 
iNAV  – вартість чистих 

активів у прогнозному періоді з урахуванням одержаного прибутку; 







 e

i

i
t r

NAV

NI
E  

– очікувані значення, що базуються на прогнозних даних, доступних у момент 

часу t ; 
iNI  – чистий прибуток у прогнозному періоді; 

er – ціла власного капіталу. 

На основі проведених розрахунків порядок визначення ринкової вартості 

такий (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 
Розрахунок ринкової вартості на основі середніх абсолютних приростів 

Показник Порядок розрахунку 
Роки 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Чистий прибуток (збиток) 

фактичний, тис. грн 
Ф. № 2, ряд. 2355 578639 х х х х х 

Чистий прибуток (збиток) 

прогнозований, тис. грн   

метод середніх абсолютних 

приростів 
х 237974 285303 332632 379961 427290 

Вартість власного капіталу, % 
за офіційними даними дохідності 

ОВДП за 2020 р. 
х 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

Ставка дисконтування, % 

t

er )1(  , де 
er – вартість власного 

капіталу, t  – ознака часу 
х 116,9 136,66 156,24 182,65 213,52 

Вартість чистих активів, тис. грн  

Розрахункова величина, що 

визначається станом на кінець 

року з урахуванням 

дисконтованих фінансових 

результатів діяльності за 

попередній рік 

578639 578639 494986,31 423427,13 362213,11 309848,68 

Дисконтована різниця між 

чистим прибутком (збитком) і 

вартістю власного капіталу,      

тис. грн  
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х -81961 -83695 -72677 -62874 -52257 

Ринкова вартість підприємства, 

тис. грн  
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225175 х х х х х 

Примітка. Розраховано автором на основі [282] 
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На основі значень чистих активів у 2015-2019 роках (табл. 3.10) отримано 

лінійне рівняння тренду ty 14084668311 . 

Слід зауважити, що для чистих активів значення коефіцієнта детермінації 

943,02 R  є досить близьким до одиниці, що вказує на його надійність і високу 

якість для розрахунку прогнозних значень чистих активів на 2020-2024 роки. 

У результаті підстановки в отримане рівняння лінійного тренду значень 

10;9;8;7;6t  отримано прогнозні значення чистих активів на 2020-2024 роки 

(табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Прогнозні значення чистих активів ЛК АТП № 1 на 2020-2024 роки на 

основі методу аналітичного вирівнювання 

Роки Прогнозні значення 

2020 776775 

2021 917611 

2022 1058457 

2023 1199303 

2024 1340149 

Примітка. Розраховано автором 

 

У табл. 3.13 на основі отриманих прогнозних значень чистого фінансового 

результату (збитку) та чистих активів (табл. 3.9 і 3.10 відповідно) методом 

аналітичного вирівнювання (використання рівняння лінійного тренду) подано 

порядок визначення вартості суб’єкта бізнесу. 

Різні значення (225175 і 98467 тис. грн) ринкової вартості підприємства, 

отримані на основі методів середнього абсолютного приросту та аналітичного 

вирівнювання, пояснюються самою методикою обчислення прогнозних значень 

чистого фінансового результату (збитку) та значень вартості чистих активів. 

При використанні методу середнього абсолютного приросту прогнозні 

значення наступного року отримують додаванням до прогнозних значень 

попереднього величини середнього абсолютного приросту. 
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Таблиця 3.14 

Розрахунок ринкової вартості ЛК АТП № 1 методом аналітичного вирівнювання  
Показник Порядок розрахунку Роки 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Чистий прибуток (збиток) фактичний,    

тис. грн 

Ф. № 2, ряд. 2355 
578639 х х х х х 

Чистий прибуток (збиток) 

прогнозований, тис. грн        

метод аналітичного 

вирівнювання 
х 281896 408040 556987 728787 923261 

Вартість власного капіталу, % 
за офіційними даними дохідності 

ОВДП за 2020 р. 
х 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

Ставка дисконтування, % 
t

er )1(  , де 
er - вартість власного 

капіталу, t  - ознака часу 
х 116,9 136,66 156,24 182,65 213,52 

Вартість чистих активів, тис. грн  

Розрахункова величина, що 

визначається станом на кінець 

року з урахуванням 

дисконтованих фінансових 

результатів діяльності за 

попередній рік 

578639 578639 494986,31 423427,13 362213,11 309848,68 

Дисконтована різниця між чистим 

прибутком (збитком) і вартістю власного 

капіталу, тис. грн  i
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х -91000 -99850 -96811 -87055 -75455 

Ринкова вартість підприємства, тис. грн  

 












T

i
i

e

te

i

i
t

tt
r

NAVr
NAV

NI
E

NAVV
1 )1(

 
98467 х х х х х 

Примітка. Розраховано автором на основі [282] 
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Тому прогнозні значення як для чистого фінансового результату, так і для 

чистої вартості активів змінюються на однакову величину (значення середнього 

абсолютного приросту). 

У свою чергу, при використанні методу аналітичного вирівнювання 

отримано, що значення чистого фінансового результату підпорядковуються 

параболічному тренду (коефіцієнт детермінації 779,02 R ). В той же час значення 

вартості чистих активів підпорядковуються лінійному тренду (коефіцієнт 

детермінації 943,02 R ). Звідси випливає, що, починаючи з деякого місця, 

прогнозні значення чистого фінансового результату зростають швидше, ніж 

прогнозні значення чистих активів. Тому, якщо керівництво суб’єкта бізнесу не 

прийматиме дієвих заходів щодо максимально можливого зменшення рівня 

чистого фінансового результату (збитку), то це може призвести до 

непередбачуваних негативних результатів. 

Таким чином, проаналізувавши зміст оцінювання вартості підприємства та 

методичний інструментарій, який для цього використовується, можна зробити 

висновок, що воно вимагає комплексного підходу, з обов’язковим урахуванням 

можливості економічного зростання й негативного впливу на розвиток 

підприємства факторів ризику. Такий підхід є більш інформативним, ніж просто 

дані фінансової звітності, проте потребує методичного редагування, з метою 

адаптації до діяльності автотранспортних підприємств. 

 

 

3.3. Внутрішня звітність в управлінні фінансовими результатами 

діяльності підприємства 

 

Внутрішня звітність є необхідною складовою системи управління 

підприємством. Важливість інформації управлінського обліку, яка 

використовується для прийняття організаційних, тактичних і стратегічних 

рішень, висуває вимоги до структури і показників внутрішньої звітності, котрі 

могли б задовольнити на належному якісному рівні ці інформаційні потреби.  
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На законодавчому рівні, зокрема ст. 1 Закону України “Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, внутрішньогосподарський 

(управлінський) облік визначено як систему збору, обробки і підготовки 

інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством [235]. Також потрібно визнати, що на законодавчому 

рівні немає виписаних чітких вимог щодо ведення управлінського обліку 

підприємствами України. Тому підприємства самостійно визначають порядок 

організації і методику ведення управлінського обліку, розробляють і 

затверджують форми внутрішньої звітності, періодичність її складання й 

подання з врахуванням галузевої специфіки діяльності та управлінських потреб. 

Акцентуючи увагу на потребі якісного інформаційного забезпечення 

внутрішніх органів управління, О. А. Петрик зауважує, що ефективність 

діяльності підприємств, їх фінансова стійкість, формування позитивних 

тенденцій розвитку постійно залежать від коректності політики управління, 

котра натомість може бути реалізована тільки за умови забезпечення 

менеджменту різних рівнів управління доцільною інформацією для прийняття 

виважених управлінських рішень [212, с. 5]. 

Стосовно автотранспортних підприємств ми вважаємо, що, оцінюючи 

збитковість їхньої діяльності і зважаючи на наявність ряду проблем у визначенні 

стратегії їх розвитку, внутрішня звітність повинна бути обов’язковою і 

регламентованою Міністерством транспорту України, із врахуванням при її 

побудові особливостей діяльності автотранспортних підприємств комунальної 

форми власності. 

Формування внутрішньої управлінської звітності про виконання бюджетів 

є невід’ємною складовою процесу бюджетування, оскільки вона дозволяє 

побачити і проаналізувати результати діяльності автотранспортного 

підприємства та встановити причини відхилень від запланованих показників. 

Питання призначення управлінської звітності та організаційно-методичні засади 

її складання досліджували у своїх працях багато вітчизняних і зарубіжних 

вчених, зокрема А. Бакаєв, М. Бондар, Р. Воронко, С. Головацька, В. Бачинський, 
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Т. Коноваліхіна, В. Кулик, П. Куцик, А. Левкович, М. Любимов, К. Нагірська, 

Л. Нападовська, О. Нестеренко, Л. Пилипенко, А. Позов, І. Садовська, 

Т. Сторожук, М. Шигун, Н. Хаймьонова та інші. Цими науковцями розкриті 

теоретичні основи побудови управлінської (внутрішньої) звітності підприємств 

та визначено її інформаційне призначення в процесі прийняття управлінських 

рішень. Потрібно відзначити, що вченими недостатня увага приділяється 

практичним аспектам її використання та застосуванню сучасного 

інструментарію облікового забезпечення й методики формування внутрішньої 

звітності. Тому на сьогодні виникла потреба вдосконалення теоретичних та 

організаційно-методичних аспектів формування внутрішньої звітності 

підприємств, зокрема автотранспортних, котрі займаються пасажирськими 

перевезеннями. 

Внутрішня (управлінська) звітність є джерелом деталізованих і 

конфіденційних даних про господарську діяльність підприємства. Для надання 

внутрішній звітності кращих якісних характеристик, покликаних задовольнити 

інформаційні потреби управління, виникає потреба вдосконалення системи 

управлінського обліку. Внутрішня звітність включає комплекс взаємопов’язаних 

показників, котрі характеризують виробничі, технологічні і фінансові підсумки 

діяльності центрів відповідальності та є вагомим інформаційним ресурсом, 

котрий призначений для забезпечення процесу прийняття ефективних 

управлінських рішень. Потрібно відзначити, що на сьогодні в науковому 

середовищі питання визначення змісту й призначення внутрішньої звітності є 

дискусійним.  

Підходи до трактування даної категорії у працях українських і зарубіжних 

вчених нами наведені у табл. Ф.1, додаток Ф. 

Як бачимо з цих визначень, більшість науковців трактують дану звітність 

як управлінську [6, 31, 118, 128, 147, 183, 190, 194, 207, 218, 225] або внутрішню 

[14, 111, 117, 130, 233, 302], рідше – як внутрішню управлінську [165] або 

внутрішньофірмову [264] і окремі – як внутрішню бухгалтерську [49] чи 

управлінську бухгалтерську [141]. 
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Ми дотримуємося позиції, що звітність, яка використовується для 

задоволення внутрішніх інформаційних потреб, має називатися внутрішньою, бо 

для прийняття різних типів управлінських рішень, зокрема стратегічного 

спрямування, використовуються також дані фінансової і статистичної звітності. 

Тому з позиції призначення для використання у прийнятті різних типів 

управлінських рішень усі форми звітів можна називати управлінськими. 

Також, виходячи з визначень цих вчених, бачимо, що більшість із них 

вважають управлінську звітність вагомим інформаційним ресурсом, котрий 

відображає показники й результати діяльності підприємства у цілому та в розрізі 

структурних одиниць, які потрібні для прийняття управлінських рішень. 

На наш погляд, найбільш вдале і повне, виходячи з цільового призначення, 

трактування категорії “управлінська звітність” дають П. О. Куцик, А. Х. Позов, 

М. О. Любимов та Т. О. Коноваліхіна. 

Зокрема, П. О. Куцик характеризує управлінську звітність як систему 

взаємозв’язаних показників, котрі визначають фінансові й інші результати 

діяльності (виробничі, технологічні тощо) корпоративного об’єднання 

(підприємства) в грошовому і натуральному вимірниках, виходячи з 

відображення поточних та передбачуваних явищ (подій) його господарської 

діяльності в цілому та у розрізі сегментів управлінського поділу (видів 

діяльності, видів продуктів виробництва, об’єктів майнового комплексу, що 

входять до його складу, центрів відповідальності) для потреб управління [147]. 

Тобто вчений робить акцент на сегментному характері цієї звітності та 

задоволенні інформаційних потреб управління. 

Досить широке тлумачення змісту управлінської звітності дає А. Х. Позов, 

трактуючи її як “інструмент управління господарством (засіб інформаційного 

забезпечення процесу управління; засіб моніторингу економічного стану 

підприємства); інструмент управління інформаційним забезпеченням (засіб 

адаптації і моніторингу облікової системи до потреб управління); елемент 

методу бухгалтерського обліку (засіб узагальнення (агрегації, синтезу) й надання 

облікової інформації), а також документ, вміст котрого представляє економічну 
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інформацію в певному наборі фактичних (історичних) і оціночних 

(розрахункових) показників для порівняння їх планово-нормативних та 

досягнутих значень” [218]. 

У свою чергу, М. О. Любимов виділяє інтегрований підхід до побудови 

внутрішньої управлінської звітності, визначаючи її як інтегровану систему 

інформаційної підтримки процесу управління, метою якої є забезпечення 

інформаційних потреб користувачів, що полягає в формуванні показників на 

основі інформації, отриманої в різних підсистемах обліку, та підготовка звітів в 

формі і у терміни, котрі відповідають запитам різних груп користувачів [165]. 

Важливо, що Т. О. Коноваліхіна розглядає внутрішню звітність з 

аналітичної точки зору, акцентуючи увагу на системі показників, які 

використовуються для оцінювання результатів бізнесу і перспектив його 

розвитку, що потрібно внутрішнім користувачам для задоволення 

інформаційних потреб під час прийняття стратегічних, тактичних та 

оперативних управлінських рішень [130]. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження тлумачень внутрішньої 

(управлінської) звітності внутрішню звітність автотранспортного підприємства 

можна трактувати як систему взаємопов’язаних економічних показників у 

натуральному і грошовому вимірі, які характеризують за певний проміжок часу 

різні аспекти та результати фінансово-господарської діяльності підприємства в 

цілому або його окремих структурних підрозділів і використовуються для 

створення інформаційного забезпечення процесу прийняття оперативних, 

тактичних і стратегічних управлінських рішень. 

Основна мета управлінської звітності полягає в оперативному задоволенні 

інформаційних потреб управлінського персоналу через надання йому облікової 

та розрахункової інформації в певних форматах відповідно до внутрішніх 

регламентів організації для прийняття управлінських рішень [166, с. 11]. Ми 

вважаємо, що внутрішня звітність дозволяє керівникам структурних підрозділів 

автотранспортного підприємства оцінити межі своїх повноважень та 

можливостей і надати потрібну інформацію у найбільш зручній формі вищому 
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керівництву для використання у процесі прийняття управлінських рішень. Для 

досягнення цієї мети необхідними є наявність якісного інформаційного 

забезпечення, узгодженість концептуальних основ та організаційно-методичних 

компонентів підсистеми формування внутрішньої звітності (завдань, функцій, 

принципів, вимог, форм і структури звітності) та змістового її наповнення. 

У нинішніх умовах господарювання на автотранспортних підприємствах, 

які здійснюють пасажирські перевезення, для забезпечення результативного 

управлінського впливу на господарські процеси внутрішня звітність стає 

найбільш надійним та інформативним джерелом, що забезпечується через 

реалізацію її функцій і завдань та дотримання принципів побудови.  

Щодо функцій внутрішньої звітності, то окремі науковці виділяють три 

основні функції обліку і звітності: інформаційно-утворюючу (формування 

необхідної для управління інформації та її значеннєвих блоків), обґрунтування 

управлінських рішень (зв’язок мети управлінського впливу з факторами та умовами 

її реалізації), комунікативну (здатність здійснювати обмін інформацією між 

комунікантами і формування контактів та взаємодії між ними) [257, 258]. Інші автори 

основними функціями внутрішньої звітності вважають: планову, інформаційну, 

системну, контрольну, аналітичну, організаційну [142, с. 191]. 

К. Є. Нагірська до складу функцій управлінської звітності відносить: 

аналітичну та оціночну, логістичну, комунікативну, стратегічну, контрольну 

[183, с. 80]. 

На нашу думку, до основних функцій внутрішньої звітності з формування 

фінансових результатів автотранспортного підприємства потрібно віднести: 

інформаційну, стратегічну, контрольну, аналітичну, комунікаційну, превентивну 

(рис 3.3). Інформаційна функція спрямована на створення бази даних про фактичні 

доходи, витрати та фінансові результати і відхилення від бюджетних показників для 

підтримки прийняття управлінських рішень. Стратегічна функція забезпечує 

інформаційну базу для оцінювання перспектив розвитку автотранспортного 

підприємства та визначення стратегічних цілей його діяльності для забезпечення 

його стійкого фінансового стану. 
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Рис. 3.3. Функції внутрішньої звітності з формування фінансових 

результатів автотранспортного підприємства (сформовано автором на основі 

дослідження джерел [142, 159, 183, 257, 258]) 

 

Контрольна функція спрямована на інформаційне забезпечення системи 

внутрішнього контролю автотранспортного підприємства з метою перевірки 

діяльності центрів відповідальності та підприємства загалом. Аналітична функція 

забезпечує формування інформаційної бази з аналітичною інтерпретацією для 

оцінювання і прийняття управлінських рішень щодо зростання фінансових 

результатів та покращення фінансового стану автотранспортного підприємства. 

Комунікаційна функція спрямована на налагодження взаємозв’язків між центрами 

відповідальності різних рівнів управління та вищим керівництвом підприємства. 

Превентивна функція забезпечує інформаційну базу для своєчасного запобігання 

кризовим явищам на підприємстві, пошуку і виявлення резервів покращення 

фінансового стану з використанням сучасних аналітичних методів. 

Ми вважаємо також, що побудова внутрішньої звітності з формування 

фінансових результатів автотранспортного підприємства повинна відбуватися з 

дотриманням принципів, наведених у табл. Х.1, додаток Х. Дотримання вказаних 

принципів дозволить забезпечити якісний рівень подання інформації у внутрішній 

звітності та використання її в процесі прийняття оперативних рішень. 

Загалом концептуальні основи та організаційно-методичні засади 

побудови внутрішньої звітності з формування фінансових результатів 

автотранспортного підприємства характеризуються як модель, котра складається 
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з певної сукупності взаємопов’язаних елементів, до яких належать: мета і 

завдання складання звітності, її функції, принципи побудови, вимоги до подання 

інформації, визначення джерел інформації та методичного інструментарію, 

розробка регламентів, організація та здійснення процесу складання звітності, 

оцінювання та аналіз показників звітності (рис. 3.4). 

Методика подання інформації у внутрішній звітності з формування 

фінансових результатів автотранспортного підприємства передбачає 

використання відповідних методів, до яких відносять: методи ідентифікації і 

накопичення інформації (класифікація доходів і витрат, узагальнення даних у 

реєстрах аналітичного обліку), методи інтерпретації даних для прийняття рішень 

(групування доходів і витрат, порівняння фактичних і бюджетних показників, 

групування відхилень), методи складання та подання звітності (вибір форми, 

змісту, термінів подання та складання графіку документообігу). 

Вітчизняні науковці зауважують, що внутрішня звітність, орієнтовна на 

стратегічний рівень управління, має містити набір показників, потрібних для 

планування, ефективної реалізації й контролю стратегії підприємства. На їх 

погляд, спеціально сформовані звіти з використанням різноманітного облікового 

інструментарію мають дозволяти отримувати показники, котрі виступають 

інформаційним підґрунтям для прийняття рішень щодо вибору з наявних 

стратегічних альтернатив, подальшої реалізації і контролю обраної стратегії 

підприємства [137, с. 247, 257]. 

Значну питому вагу в складі обліково-аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами діяльності автотранспортних 

підприємств займають звіти про виконання бюджетів. Ці звіти включають 

порівняння фактичних та запланованих показників, розрахунки відхилень і 

дослідження їх причин. Звіти про виконання бюджетів складаються регулярно 

(щомісяця) і містять інформацію про бюджетні показники за звітний період і з 

початку року, відхилення від бюджету із зазначенням їх причин. На наш погляд, 

важливо у таких звітах вказувати також вжиті заходи для попередження 

виявлених відхилень у майбутньому. 
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Рис. 3.4. Концептуальні основи та організаційно-методичні засади 

побудови внутрішньої звітності з формування фінансових результатів 

автотранспортного підприємства (розроблено автором) 
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Організаційно-
методичні засади 

формування 
внутрішньої звітності 

 

Мета 

забезпечення інформаційних потреб управління 

шляхом формування взаємопов’язаних 
економічних показників для оцінювання, 

контролю і прогнозування доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Завдання 

- інформаційне забезпечення внутрішнього контролю, 
аналізу, оцінювання та планування доходів, витрат і 

фінансових результатів; 
- забезпечення виконання бюджетів доходів, витрат за 

центрами відповідальності та їх контроль;  
- оцінювання та аналіз діяльності центрів 

відповідальності з метою вибору найкращих варіантів 
максимізації доходів і оптимізації витрат; 

- інформаційна підтримка прийняття 
управлінських рішень щодо фінансових результатів 

діяльності підприємства 

Функції 

Інформаційна, контрольна, аналітична, 

комунікативна,стратегічна 

Принципи 

адресність, повнота, достовірність, своєчасність, 

зрозумілість, релевантність, ієрархічність, 

комунікація, зіставність, аналітичність, 
контрольованість, конкретність, агрегування, 

проектування зверху, конфіденційність 

Вимоги  

Економічність, оперативність, надійність 

(достовірність), адресність, конфіденційність, 

доступність для сприйняття, оптимальна 
деталізація, стандартизація, раціональність, 

відкрита архітектура, системність, зіставність 

показників, цілісність (повнота) 

Визначення джерел 
інформації та методичного 

інструментарію 

- підбір довідників (норм витрат, системи кодів тощо) та 

звітних форм; 

- визначення облікових, контрольних та аналітичних 

номенклатур та носіїв інформації (первинні документи, 

облікові реєстри, бюджети доходів та витрат); 

- визначення методів підготовки і подання внутрішньої 

звітності: ідентифікації і накопичення інформації, 

інтерпретації даних для прийняття рішень, складання та 

подання звітності 

 

Розробка регламентів  

- розробка регламентів щодо формування обліково–

аналітичної інформації (створення центрів 
відповідальності, обліку доходів і витрат, 

бюджетування, формування звітності, 

внутрішнього контролю); 
- розробка програмного забезпечення та інструкцій 

для користувача 

 

Організація процесу 
формування звітності   

- призначення відповідальних осіб за організацію процесу і 
безпосереднє складання звітів; 

- визначення суб’єктів (засновники, керівники різних рівнів, 
фінансово-економічний відділ) і об’єктів звітності (доходи, 
витрати, фінансові результати центрів відповідальності) 

та засобів комунікації між ними; 
- визначення строків, періодичності та порядку подання 

звітності  

Здійснення процесу 
складання звітності   

- збір інформації щодо об’єктів звітності; 
- групування, обробка та фіксація даних у формах 

звітності; 
- систематизація та узагальнення інформації за 

об’єктами; 
- оформлення та подання звітності 

 

Оцінювання та аналіз 
показників звітності   

- систематизація і оцінювання доходів, витрат та 

фінансових результатів;  
- порівняння фактичних і бюджетних показників;  

- розрахунок і групування відхилень  

- встановлення причин та винуватців 
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Послідовність етапів формування внутрішньої звітності автотранспортних 

підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення, зазначена у табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 

Етапи формування внутрішньої звітності автотранспортних підприємств, 

які здійснюють пасажирські перевезення 

Послідовність 

етапів 
Зміст етапів 

1 етап Встановлення призначення і структури внутрішньої звітності 

2 етап 
Отримання первинної інформації шляхом реєстрації 

господарських операцій 

3 етап 

Контроль достовірності і повноти облікових даних та 

здійснення за потреби необхідних коригувань і додаткових 

обліково-аналітичних процедур 

4 етап Систематизація та узагальнення первинної інформації 

5 етап 
Формування структурованої внутрішньої звітності та 

узгодження її показників 

6 етап 

Подання структурованої внутрішньої звітності користувачам 

відповідно до ієрархії управління для використання у процесі 

прийняття управлінських рішень 

Примітка. Розроблено автором 

 

Важливою якісною характеристикою внутрішньої звітності є зрозумілість 

її для керівників, що приймають потрібні рішення. Для кращого сприйняття цієї 

звітності потрібно ілюструвати її графічним матеріалом, акцентувати на 

важливій інформації, звертаючи увагу керівників відповідних рівнів управління 

на оптимальну кількість показників, які найбільш повно характеризують 

процеси, що відбуваються у них, та на підприємстві загалом. Така інформація 

має розкривати фактори, котрі відіграють ключову роль у досягненні цілей 

підприємства та його центрів відповідальності і які можуть швидко змінюватися 

та нести певні ризики, істотно впливаючи на фінансові результати діяльності 

підприємства. 

Про потребу вдосконалення інформаційного забезпечення управління 

фінансовими результатами за видами діяльності та структури звітності, яка 
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відображає ці дані, зазначали у своїх працях такі науковці, як О. В. Будько, 

З. В. Задорожний, П. О. Куцик, Л. І. Лежненко, О. І. Олійничук, Л. М. Пилипенко, 

Н. В. Прохар та ін. Щодо підприємств, які займаються перевезенням пасажирів, 

вказані питання детально досліджували І. І. Никифорак [196] та О. Є. Гавриленко 

[73]. Зокрема, О. Є. Гавриленко для забезпечення інформаційних потреб внутрішніх 

та зовнішніх користувачів, з врахуванням суспільного значення і соціальної 

орієнтованості діяльності підприємств міського транспорту, пропонує вдосконалити 

методичні підходи до формування фінансових результатів у системі фінансової і 

управлінської звітності із внесенням змін до звіту про фінансові результати і 

застосуванням нових форм управлінської звітності [73, с. 9]. Вказані пропозиції 

заслуговують на увагу, оскільки використання внутрішньої звітності сприяє 

ефективному управлінню витратами, доходами і фінансовими результатами 

діяльності підприємств міського транспорту. Разом з тим, ми пропонуємо складати 

внутрішні звіти не лише за операційною, а за всіма видами діяльності, що розширить 

інформаційну базу прийняття управлінських рішень, адже доходи і витрати за 

фінансовою й інвестиційною видами діяльності можуть складати значну частку в 

формуванні фінансових результатів автотранспортного підприємства. 

З метою покращення кількісного та якісного наповнення обліково-

аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами діяльності 

автотранспортних підприємств нами запропоновано окремі форми внутрішньої 

звітності: внутрішні звіти про виконання бюджетів витрат (додатки Ц.1–Ц.4); 

внутрішній звіт про операційні витрати у розрізі статей та елементів              

(додаток Ш); внутрішній звіт з експлуатації автопарку та використання палива 

(додаток Щ.1); внутрішній звіт з перевезення пасажирів за маршрутом         

(додаток Щ.2); внутрішній звіт про фінансові результати (додаток Щ.3). 

Внутрішні звіти про виконання бюджетів витрат (додатки Ц.1–Ц.4) 

включають бюджетні і фактичні показники за відповідними статтями витрат. 

Також у звіті передбачається розрахунок відхилень з метою подальшого аналізу 

суттєвості їхнього впливу на кінцевий фінансовий результат, виходячи з 

встановленого рівня суттєвості внутрішніх регламентів автотранспортного 



208 

 

підприємства. Оскільки аналіз відхилень надає керівникам центрів 

відповідальності потрібні для управління дані, то з метою своєчасного й 

достовірного встановлення винуватців таких відхилень розробляється довідник 

кодів відхилень фактичних витрат від бюджетних показників за відповідними 

центрами відповідальності. Періодичність складання звітів про виконання 

бюджетів витрат встановлюється, виходячи з інформаційних потреб внутрішніх 

користувачів (місяць, квартал, рік) з накопиченням підсумків із початку року. 

Тобто інформація про відхилення фактичних показників витрат від 

планових, наведена у звітах про виконання бюджетів витрат, використовується 

для відстеження виду понесених витрат, оцінювання характеру відхилень, їх 

причин і винуватців з подальшим акцентуванням уваги керівників різних рівнів 

на відхиленнях, котрі потребують оперативного реагування. На основі 

інформації звітів розробляються також спеціальні заходи, пов’язані з потребою 

коригування бюджетів витрат. 

Внутрішній звіт про операційні витрати у розрізі статей та елементів 

(додаток Ш) містить дані про елементи витрат, які наведені у Звіті про фінансові 

результати за звітний період із деталізацією їхнього формування у розрізі 

облікової номенклатури статей витрат автотранспортного підприємства (прямі 

матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 

заходи, амортизація, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати, 

адміністративні витрати, інші операційні витрати). Інформація цього звіту 

використовується у процесі управлінського аналізу структури та ефективності 

здійснених витрат, а також є корисною для складання Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід). 

Внутрішній звіт з експлуатації автопарку та використання палива (додаток 

Щ.1) дозволяє проаналізувати показники експлуатації автопарку і використання 

палива. Додаткову інформацію для здійснення управлінського аналізу щодо 

кількості перевезених пасажирів (у т. ч. пільговиків), відсотка завантаженості 

транспортних засобів та доходів у розрізі маршрутів можна отримати з 

відповідного внутрішнього звіту (додаток Щ.2). Використання цих звітів дає 
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змогу керівникам центрів відповідальності оцінити внесок окремих маршрутів у 

формування загального фінансового результату діяльності автотранспортного 

підприємства. 

Внутрішній звіт про фінансові результати (додаток Щ.3) покликаний 

надавати внутрішнім користувачам аналітичні дані за розширеним переліком 

статей у порівнянні зі Звітом про фінансові результати, формат якого визначений 

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.  

З метою надання зручності в процесі взаємного узгодження та 

взаємозвірки показників Звіту про фінансові результати із відповідними 

статтями запропонованого нами внутрішнього звіту за відповідні звітні періоди 

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік) ми рекомендуємо зберегти у ньому позначення 

кодів рядків, котрі співпадають з тими, що визначені стандартною формою Звіту 

про фінансові результати. З метою розширення аналітичності інформації для 

внутрішніх користувачів нами конкретизовано зміст окремих статей доходів і 

витрат. Зокрема, статтю “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)” (р. 2000) формують введені нами додаткові статті: чистий дохід від 

перевезень у звичайному режимі руху (р. 2005); чистий дохід від перевезень у 

експресному режимі руху (р. 2010); чистий дохід від перевезень нічними 

автобусами (р. 2015); чистий дохід від туристичних перевезень (р. 2020); чистий 

дохід від транспортного обслуговування різноманітних заходів (р. 2025); 

компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів (р. 2030). 

Відповідно, статтю “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)” (р. 2050) формують введені нами додаткові статті: собівартість 

перевезень у звичайному режимі руху (р. 2055); собівартість перевезень у 

експресному режимі руху (р. 2060); собівартість перевезень нічними автобусами 

(р. 2065); собівартість туристичних перевезень (р. 2070); собівартість 

транспортного обслуговування різноманітних заходів (р. 2075). 

Цінною з точки зору прийняття управлінських рішень є інформація про 

вплив на формування фінансових результатів автотранспортного підприємства 

інших операційних доходів (р. 2120), які отримуються від надання додаткових 
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послуг (розміщення реклами у транспорті) (р. 2121), продажу активів (р. 2122), 

операційної оренди активів (р. 2123), одержаних штрафів, пені, неустойок             

(р. 2124) та інших операцій (р. 2125). Співставлення цих доходів із відповідними 

витратами (рр. 2180-2183) дає змогу оцінити ефективність і результативність 

(прибуток чи збиток) даних операцій. 

Аналогічно здійснюється аналіз інформації за іншими видами діяльності. 

У запропонованому внутрішньому звіті про фінансові результати 

автотранспортного підприємства дані можуть наводитися за квартальні звітні 

періоди і наростаючим підсумком з початку року (квартал, півріччя, 9 місяців, 

рік). Враховуючи потребу в більш оперативній інформації для прийняття дієвих 

управлінських рішень, пропонуємо складати такі звіти щомісячно з наступним 

узагальненням за квартал. Наявність деталізованих даних про отримані доходи у 

розрізі видів перевезень та отриманих компенсацій і собівартість наданих послуг 

у такому ж розрізі дасть змогу контролювати конкретні напрями діяльності. 

Запропонована внутрішня звітність сприятиме вирішенню ряду важливих 

завдань, які стосуються забезпечення: поточного моніторингу діяльності 

автотранспортних підприємств; виявлення недоліків господарської діяльності; 

можливих проблем у майбутньому; створення обліково-аналітичної бази для 

ухвалення раціональних управлінських рішень; обґрунтування стратегічних 

напрямів розвитку підприємства. 

Для того, щоб внутрішня звітність подавалася чітко і своєчасно, необхідна 

ефективна інформаційна система підприємства. З цього приводу М. М. Бенько 

зазначає, що правильно організована комп’ютеризована інформаційна система 

має звільнити час кваліфікованих фахівців для її аналізу та прийняття 

управлінських рішень [24, с. 7]. Також науковець дає визначення поняттю 

інформаційних технологій, наголошуючи, що інформаційна система 

характеризується наявністю технології перетворення вихідних даних у 

результатну інформацію [24, с. 167]. О. В. Адамик дає тлумачення інформаційної 

технології обробки інформації як процесу, що використовує сукупність засобів 

та методів збору, обробки й передачі даних для одержання інформації нової 
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якості про стан об’єкта, процесу або явища [5, с. 12]. 

Різноманітні інформаційні системи, які використовуються сьогодні, часто 

зазнають критики через низький рівень співвідношення “корисність – витрати”. 

Такий висновок підтверджують ряд науковців, які вказують на існування 

численних бар’єрів на шляху запровадження інформаційних систем у бізнесових 

структурах. Особливо часто вказані бар’єри виникають під час створення 

інформаційних систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, котрим 

за своєю природою притаманний слабкий причинно-наслідковий взаємозв’язок 

із цінністю, яка створюється бізнесом [312]. 

Так, Р. В. Сидоренко вказує, що показники, котрі включають у звітність, 

мають бути різновекторними задля можливості оцінки як фінансових, так і 

нефінансових напрямів діяльності підрозділу [258, с. 328]. А. І. Ясінська, 

акцентуючи увагу на унікальності управлінської звітності, зауважує, що 

потрібно також враховувати можливості сучасних інформаційних технологій і 

рівень комп’ютеризації на окремому підприємстві [303, с. 130]. 

Тому важливе значення у розвитку інформаційних технологій має програмне 

забезпечення. У більшості програмний продукт, який придбає підприємство з метою 

ведення бухгалтерського обліку, не є спеціально розробленим під його потреби, а в 

кращому випадку – лише адаптованим до його особливостей. Тому забезпечити 

потрібну аналітичність показників, яку б хотіло одержати керівництво підприємства 

при формуванні внутрішньої звітності, не вдається. Програмне забезпечення 

автотранспортного підприємства має передбачати можливість формування запиту 

для оперативного отримання звітів у розрізі різних параметрів: періоду, підрозділу, 

окремого транспортного засобу, маршруту тощо та можливість консолідації даних. 

Актуальним завданням для автотранспортних підприємств є встановлення 

автоматизованих систем підрахунку пасажирів, які використовуються для: 

– визначення “пікових” навантажень за годинами доби з метою зміни чи 

коригування графіків руху транспортних засобів; 

– визначення годин мінімальної завантаженості транспортних засобів; 

– визначення місць висадки, посадки, пересадки пасажирів; 
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– визначення необхідності зміни схеми маршрутів, зміни кількості 

автобусів на маршруті; 

– запровадження експериментальних маршрутів й аналізу їх 

завантаженості з подальшим визначенням необхідності маршруту та включення 

його в мережу; 

– перевірки зміни пасажиропотоку у зв’язку із заміною автобусів 

середнього класу на автобуси вищого класу. 

Дослідження показало у Львівському АТП № 1 такі системи, встановлені 

на нових автобусах марки “Електрон”, “МАЗ”, “ЧАЗ”, “Атаман”. Важливим 

недоліком даних автоматизованих систем є неможливість проведення 

підрахунку пільгових категорій пасажирів та тих, хто умисно не оплачує за 

проїзд. Формування на основі даних автоматизованих систем підрахунку 

пасажирів показників управлінської звітності має важливе значення як для 

процесу бюджетування, так і фактичного обліку доходів та витрат 

автотранспортного підприємства. Тому ми пропонуємо включити цю 

інформацію у форми внутрішньої звітності автотранспортного підприємства. 

Інформаційні зміни, спричинені запровадженням єдиного електронного квитка і 

встановленням на автобусах GPS-трекерів, вимагають також запровадження 

електронних форм внутрішньої звітності. 

Важливим засобом удосконалення управління діяльністю 

автотранспортних підприємств в умовах сьогодення є використання сучасних 

інструментів управління, орієнтованих на різностороннє інформаційне 

забезпечення потреб менеджменту з урахуванням фінансових та нефінансових 

показників, яке охоплює не лише виробничий, а й соціальний, екологічний та 

стратегічний напрями діяльності. Саме до таких інструментів управління 

належить інтегрована звітність, що застосовується як у приватному секторі, так 

і некомерційними організаціями та державним сектором економіки. 

Проте інтегровану звітність не потрібно розглядати як якийсь зовсім новий 

феномен, котрий не має свого теоретико-методичного підгрунтя, оскільки вона 

тісно взаємопов’язана з фінансовою і нефінансовою звітністю, хоча й 
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розвивається на основі застосування власних принципів та методології 

побудови. Тому ми підтримуємо позицію П. О. Куцика, що інтегрована звітність 

є конгломератом бухгалтерсько-управлінських звітів, котрі відображають 

здатність підприємства генерувати вартість, що надається зовнішнім 

користувачам для прийняття рішень [150, с. 12]. Первинною ланкою у створенні 

інтегрованої звітності автотранспортного підприємства є розглянута нами вище 

внутрішня звітність, яка задовольняє інформаційні потреби управлінського 

персоналу. 

Основні підходи щодо застосування принципів складання інтегрованої 

звітності зазначено в Міжнародному стандарті інтегрованої звітності, який 

розроблений і прийнятий в 2013 році. Потреба у цьому стандарті була зумовлена 

запровадженням у міжнародній практиці концепції “сталого розвитку”, котра 

пропонує більш широку й кориснішу інформацію щодо діяльності організації. 

Розробкою інтегрованої звітності займається Міжнародна комісія з інтегрованої 

звітності (IIRS). Інтегрована звітність є лаконічним відображенням стратегії 

управління підприємством, його результатів і майбутнього розвитку, що 

призводить до створення вартості в перспективі різної тривалості: 

короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій. Головне спрямування 

цієї звітності зосереджено на відображенні повного спектра факторів, котрі 

впливають на здатність створювати вартість, розкритті аналізу стратегії 

організації. 

Створення інтегрованої звітності покращило взаємодію із зацікавленими 

сторонами, оскільки вона подає не лише фінансові, а й нефінансові дані про 

досягнення і стратегії розвитку автотранспортних підприємств, задіяних у сфері 

пасажирських перевезень. Інформація, наведена в інтегрованій звітності, є 

кориснішою для інвесторів, оскільки в ній відображене як минуле, так і майбутнє, 

що дає можливість інвесторам зорієнтуватися в стратегічних напрямах розвитку 

підприємства. З урахуванням цього Н. О. Лоханова визначає сутність інтегрованої 

звітності як продукту цілісної обліково-аналітичної системи [164, с. 50-56]. 

Потрібно зазначити, що новою редакцією Закону України “Про 
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бухгалтерський облік і фінансову звітність” встановлені вимоги подання 

суб’єктами, що становлять суспільний інтерес (надвеликі підприємства, 

фінансові установи), й середніми підприємствами Звіту про управління і критерії 

його складання, які базуються на міжнародних принципах формування 

інтегрованої звітності та стосуються розкриття фінансової і нефінансової 

інформації, що характеризує стан і перспективи розвитку підприємства, основні 

ризики та невизначеності діяльності [235]. 

На нашу думку, інтегрована звітність – це своєрідне інформаційне 

джерело, яке включає узагальнену фінансову, управлінську та нефінансову 

складову даних про фінансовий стан і результати економічної, соціальної й 

екологічної діяльності підприємства та розкриває зацікавленим сторонам 

стратегію розвитку, ресурсне забезпечення, можливості, загрози і ризики, які 

можуть виникнути на шляху її реалізації з акцентом на вартісно-орієнтоване 

управління підприємством. 

Із врахуванням організаційно-технологічних особливостей 

автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення, та 

порядку формування фінансових результатів від їхньої діяльності нами 

визначена відповідна система інтегрованої звітності (рис. 3.5).  

Також з метою покращення якісних характеристик інформації, яка 

використовується для прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

забезпечення стабільного фінансового стану автотранспортного підприємства, 

нами розроблено окремі звіти та надано пропозиції з удосконалення існуючих 

форм звітності. Зокрема, щодо фінансової складової інтегрованої звітності нами 

запропоновано покращити аналітичні характеристики її інформаційного 

наповнення, які розкривають структуру і процес формування доходів, витрат і 

фінансових результатів. Основною формою фінансової звітності, яка розкриває 

інформацію про формування фінансових результатів діяльності 

автотранспортного підприємства, є Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід).  
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Рис. 3.5. Система інтегрованої звітності автотранспортних підприємств, які 

здійснюють пасажирські перевезення (розроблено автором) 
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Важливо, що джерела доходів та напрямки витрат автотранспортного 

підприємства обліковують відповідно до статей цього звіту. Проте, на нашу 

думку, ці дані вже є узагальненими та недостатньо інформативними для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Потрібно зазначити, що НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності” [187], яке визначає формат Звіту про фінансові результати, за 

аналогією з МСБО 1 “Подання фінансової звітності” [177] дозволяє 

підприємствам не наводити статті, якщо по них відсутня інформація до 

розкриття, або додавати статті із збереженням їх назви та коду рядка за переліком 

додаткових статей фінансової звітності, котрі наведені у додатку 3 до цього 

стандарту, за умови відповідності статті критеріям суттєвості інформації та 

можливості достовірної оцінки статті. 

Враховуючи той факт, що НП(С)БО 1 суттєвою вважає інформацію, 

відсутність якої може впливати на рішення користувачів фінансової звітності, ми 

вважаємо, що саме керівництво (власники) автотранспортного підприємства 

повинні визначати суттєвість показників, наведених у Звіті про фінансові 

результати для задоволення інформаційних потреб користувачів. Тому з метою 

покращення інформативності даних щодо структури доходів і витрат 

автотранспортних підприємств для різних категорій користувачів нами 

запропоновано ввести додаткові рядки до внутрішнього звіту про фінансові 

результати із збереженням визначених НП(С)БО 1 кодів рядків і назв статей 

цього звіту (додаток Щ.3).  

Якісні та аналітичні характеристики внутрішньої звітності значно 

покращать запропоновані нами і розглянуті вище внутрішні звіти про: виконання 

бюджетів витрат, операційні витрати в розрізі статей і елементів, експлуатацію 

автопарку та використання палива, перевезення пасажирів за маршрутом. 

Досліджуючи розвиток нефінансової компоненти в системі корпоративної 

звітності, Л. М. Пилипенко зазначає, що фінансова звітність на сьогодні є 

найважливішим компонентом публічної корпоративної звітності у репрезентації 

ефективності діяльності компаній. Проте стейкхолдери не можуть 
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задовольнятися лише порцією даних із фінансової звітності. Поряд із ними 

стейкхолдери прагнуть як іншої фінансової інформації, що не охоплена 

форматом фінансової звітності (для прикладу, щодо перспектив розвитку 

компанії), так і нефінансової інформації, зокрема щодо соціально-екологічної 

ефективності діяльності [213, с. 250]. 

З огляду на те, що більшість компаній розглядають нефінансову звітність 

у першу чергу як інструмент збільшення їхньої вартості, а не зростання 

прозорості діяльності, вони отримують певні вигоди та несуть ризики від 

подання такої інформації. В якості вигод можна назвати: сприяння розбудові 

процесу управління соціально відповідальним бізнесом, зростання рівня довіри 

до компанії зі сторони різних груп впливу, покращення прозорості компанії, 

сприяння розширенню ринків та зміцнення ділових відносин. До ризиків 

нефінансової звітності відносяться: можлива критика і дилетантизм, 

витратоємкість, забезпечення достовірності даних, невідворотність подальшого 

звітування [195]. 

Розвиток нефінансової звітності узгоджується з Глобальною ініціативою зі 

звітності (Global Reporting IInitiative - GRI), діяльність якої зосереджена на 

розробленні і сприянні застосуванню системи звітності, котра б забезпечувала 

діяльність підприємств із урахуванням сталого розвитку економіки, що 

передбачає поєднання довготермінової прибутковості з етичною поведінкою 

бізнесу, його соціальною орієнтацією та екологічною культурою. Тому Звіт зі 

сталого розвитку згідно з вимогами GRI має показувати діяльність підприємства 

у чотирьох розрізах – економічному, соціальному, екологічному й 

управлінському [308]. 

Основним призначенням Звіту про управління є розкриття з позиції вищого 

керівництва підприємства перспектив його подальшого розвитку з врахуванням 

притаманних ризиків і невизначеності. Відповідно до положень Директиви 

2013/34/ЄС [307] у цьому звіті, крім опису бізнесу, потрібно наводити інформацію 

про: ймовірні перспективи подальшого розвитку фірми; діяльність у галузі 

досліджень і розробок; придбання власних акцій; наявність відокремлених 
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підрозділів; характеристику системи внутрішнього контролю; використання 

фінансових інструментів, ризики й політики управління ними тощо. 

З урахуванням цього і проведеного оцінювання Звіту про управління 

Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1 (додаток Ю) 

нами запропоновано покращити його інформаційне наповнення за такими 

структурними складовими: 

1) у розділі “Організаційна структура та опис діяльності підприємства” з 

огляду на важливе соціально-економічне значення із забезпечення потреб 

населення у перевезеннях розкрити дані про обсяги наданих послуг щодо 

кількості і вартості перевезення пасажирів та у розрізі маршрутів; 

2) у розділі “Результати діяльності” навести детальнішу інформацію про 

усі види доходів, витрат та фінансові результати за видами діяльності за декілька 

звітних періодів; аналіз структури і динаміки фінансових результатів діяльності; 

формування фінансового результату від перевезення пасажирів, структуру та 

порядок формування тарифів; 

3) у розділі “Ліквідність та зобов’язання” навести розрахунок показників 

ліквідності та структури зобов’язань підприємства за декілька звітних періодів, 

показати їхню динаміку у табличному та графічному форматах; 

4) розділ “Екологічні аспекти” доповнити даними про екологічні 

матеріали, які використовуються у процесі надання послуг з перевезення 

пасажирів, оновлення транспортних засобів з орієнтацією на використання 

безпечних для довкілля джерел енергії (електрокари), фільтрацію та очищення 

стічних вод на мийках автомобілів; методику екологічного оцінювання 

постачальників; механізм подання та розгляду скарг з екологічних питань; 

5) у розділі “Соціальні аспекти та кадрова політика” навести дані за 

відповідними напрямами, зокрема трудова діяльність: працевлаштування і рух 

робочої сили, заходи з охорони і безпеки праці, підвищення кваліфікації 

працівників, забезпечення гендерної рівності чоловіків та жінок при оцінці 

результатів праці; дотримання прав людини – відсутність дискримінації, 

використання примусової та дитячої праці, свобода зібрань і проведення 
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колективних переговорів; суспільна позиція – протидія корупції, випадки 

неконкурентної поведінки, дотримання державної політики; відповідальність за 

надані послуги – забезпечення безпеки і здоров’я пасажирів під час перевезень, 

ідентифікація наданих підприємством послуг, вивчення пропозицій постійних і 

потенційних клієнтів, конфіденційність інформації про клієнтів; механізм 

подання та розгляду скарг з питань трудових відносин, прав людини, впливу на 

суспільство; 

6) розділ “Ризики” доповнити аналізом різних видів ризиків, які можуть 

впливати як на фінансові результати діяльності автотранспортного 

підприємства, так і рішення користувачів, а також інструменти, які використовує 

підприємство для управління зазначеними ризиками. Інформація про різні види 

ризиків з врахуванням галузевих особливостей діяльності автотранспортних 

підприємств є суттєвою для користувачів. На нашу думку, потрібно розкрити 

інформацію про такі основні види ризиків: економічні ризики – конкуренція з 

боку інших пасажирських перевізників (за рахунок більш комфортабельних 

автобусів або кращої зручності транспортного зв’язку); ризик щодо компенсацій 

за пільгові категорії пасажирів (часткове відшкодування пільгового проїзду 

породжує ризик збитковості маршрутів, які є популярними серед пасажирів 

пільгових категорій); ризик підвищення тарифів (може спричинити перехід 

малозабезпечених категорій пасажирів на користування електротранспортом); 

технічний ризик – автопарк потребує якісного та у зв’язку з цим вартісного 

сервісного обслуговування (його зменшення можна досягнути за рахунок 

проведення сервісних робіт на тендерній основі або власними силами); 

7) у розділі “Дослідження та інновації” розкрити основні напрями 

інноваційної діяльності та проведення досліджень і розробок, спрямованих на 

забезпечення комфортабельності, безпечності та економічності пасажирських 

перевезень; 

8) у розділі “Фінансові інвестиції” розкрити вивчені прибуткові сфери 

інвестування ресурсів підприємства з розрахунком економічного ефекту від 

такого інвестування, проведення диференціального аналізу з метою виявлення 
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найкращих об’єктів інвестування; 

9) у розділі “Перспективи розвитку” відобразити інформацію про 

перспективи розвитку підприємства з оцінюванням впливу на них наявних 

ризиків та невизначеностей умов функціонування. 

Отже, подання автотранспортними підприємствами, які здійснюють 

пасажирські перевезення, у Звіті про управління разом із фінансовою та 

внутрішньою звітністю також і нефінансових даних значно покращить 

аналітичні характеристики інформації, яка використовується для прийняття 

рішень усіма зацікавленими користувачами. 

Визначення нефінансової складової інтегрованої звітності повинно 

базуватися не лише на розробленні форм звітності з певним набором показників 

(формалізованих, неформалізованих, описових), а й на визначенні 

концептуальних підходів до змісту та суттєвості цієї інформації. Безумовно, 

врахування всіх рекомендацій щодо відображення багатьох даних, які 

характеризують різні аспекти діяльності підприємства (економічний, 

управлінський, соціальний, екологічний), робить цю звітність дещо громіздкою 

й трудомісткою в заповненні, що вимагає пошуку оптимального співвідношення 

між прозорістю і корисністю звітності та економічною доцільністю інформації, 

яка у ній відображається. Враховуючи суспільний інтерес і соціально-

економічне значення автотранспортних підприємств, зайнятих пасажирськими 

перевезеннями, ми вважаємо, що надані рекомендації щодо змістовного 

наповнення звітності цих підприємств будуть мати позитивний ефект для 

внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів. 

Таким чином, внутрішня звітність є узагальнюючим засобом 

інформаційного забезпечення управління автотранспортним підприємством на 

всіх рівнях, яке використовується для прийняття ефективних рішень. Відсутність 

єдиних вимог до побудови внутрішньої звітності суб’єктів господарювання 

різних видів діяльності спричиняє індивідуальний підхід до розробки форм цієї 

звітності, що пов’язано з організаційно-технологічними особливостями 

діяльності автотранспортних підприємств та інформаційними потребами 
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внутрішніх користувачів. 

Формування інтегрованої звітності, яка є симбіозом фінансових, 

управлінських звітів та нефінансових даних і відображає стратегію й здатність 

підприємства генерувати вартість, в якості інформаційного забезпечення 

зовнішніх користувачів для прийняття рішень сприятиме покращенню 

інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств, задіяних у сфері 

пасажирських перевезень. Залучення інвестицій з метою придбання 

транспортних засобів із кращими експлуатаційними характеристиками (більшою 

вмістимістю пасажирів, комфортабельністю, можливістю перевезення людей з 

особливими потребами тощо) позитивно відобразиться на зростанні доходів 

автотранспортного підприємства та його фінансових результатах. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведене наукове дослідження концептуальних засад формування 

аналітичного забезпечення процесу управління фінансовими результатами і 

вартістю автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські 

перевезення, й практики його застосування привело до таких висновків. 

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення є важливою складовою 

обліково-аналітичного процесу і цілісним інтегрованим інформаційним 

потоком, яке виконує своє призначення завдяки визначеній системі функцій, що 

спрямовані на формування узагальнених аналітичних даних, потрібних для 

обґрунтування й прийняття управлінських рішень, сприяння здійсненню 

стратегій розвитку і досягненню цілей автотранспортних підприємств з 

врахуванням впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ. Воно 

розглядається як комплексне узагальнення інформаційних показників та як 

відокремлені складові – інформаційне й аналітичне забезпечення. 

2. Запропонована організаційно-методична модель формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами 
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діяльності автотранспортних підприємств включає п’ять взаємопов’язаних 

етапів аналітичних процедур. Передбачено поступову імплементацію в 

практичну діяльність окремих етапів (зокрема, прогнозування і моделювання 

фінансових результатів) та удосконалення аналізу фінансових результатів 

шляхом зміни підходів до їх діагностування та прогнозування з використанням 

економіко-математичних методів. 

3. Виокремлено окремі напрями проведення аналізу для отримання 

аналітичної інформації щодо фінансових результатів: вертикальний, 

горизонтальний, за видами діяльності, факторний, аналіз показників 

рентабельності, CVP-аналіз, структурно-динамічний аналіз, коефіцієнтний 

аналіз. Адитивну факторну модель, крім наявних у ній елементів, рекомендовано 

доповнити чинниками першого і другого порядку, які характеризують доходи й 

витрати від фінансової та інвестиційної діяльності. 

4. В якості інструменту аналізу зовнішнього макросередовища 

автотранспортних підприємств запропоновано використовувати PEST-аналіз, а 

для виявлення сильних і слабких сторін, а також можливостей, ризиків і загроз 

діяльності автотранспортних підприємств – SWOT-аналіз, із введенням 

додаткових структурних елементів. Аналіз фінансових результатів 

рекомендовано здійснювати за трьома основними напрямами: аналіз доходів; 

аналіз прибутку і рентабельності; аналіз фінансового стану.  

5. Розглянуто базові підходи до управління формуванням вартістю 

автотранспортних підприємств і застосування методичного інструментарію 

економіко-математичного моделювання в процесі прогнозування фінансових 

результатів. Ключовим показником результативності діяльності у ринковому 

середовищі визначено прибуток, прогнозування величини якого разом з 

показником вартості чистих активів покладено в основу побудови моделі 

визначення ринкової вартості автотранспортного підприємства.  

6. Внутрішню звітність визнано як необхідну складову системи управління 

автотранспортним підприємством, покликану задовольнити внутрішні 

інформаційні потреби системи управління. Систематизовано різні визначення 
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внутрішньої звітності і дано власне її трактування. Виокремлено основні функції 

внутрішньої звітності автотранспортного підприємства та принципи її побудови. 

Запропоновано концептуальні основи й організаційно-методичні засади 

побудови внутрішньої звітності з формування фінансових результатів 

автотранспортного підприємства у вигляді моделі, котра включає: мету і 

завдання складання звітності, функції, принципи побудови, вимоги до подання 

інформації, визначення джерел інформації й методичного інструментарію, 

розроблення регламентів, організацію і реалізацію процесу складання звітності, 

оцінювання та аналіз її показників. 

7. Визначено етапи формування внутрішньої звітності автотранспортних 

підприємств, які забезпечують чітку організацію процесу її складання і подання. 

Запропоновано внутрішні звіти про фінансові результати з доповненим і 

конкретизованим переліком статей доходів і витрат. 

8. Удосконалення управління діяльністю автотранспортних підприємств, 

задіяних у галузі пасажирських перевезень, потрібно здійснювати з 

використанням різностороннього інформаційного забезпечення з включенням до 

нього не лише фінансових, а й нефінансових показників, які відображаються в 

інтегрованій звітності. Запропоновано трактування інтегрованої звітності, 

окремі звіти і пропозиції з удосконалення існуючих форм звітності, що суттєво 

покращить аналітичні характеристики інформації, яка використовується для 

прийняття рішень усіма зацікавленими користувачами. При складанні 

інтегрованої звітності запропоновано враховувати оптимальне співвідношення, 

з одного боку, між прозорістю та корисністю звітності, а з іншого, – економічною 

доцільністю інформації, яка у ній відображається. 

 

Основні результати дослідження цього розділу відображені у наукових 

працях автора [44, 45, 47, 42, 72]. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації проведено теоретичне обґрунтування і запропоновано нове 

вирішення наукових завдань, які полягають в удосконаленні теоретичних та 

організаційно-методичних основ обліково-аналітичного забезпечення системи 

управління формуванням фінансових результатів діяльності автотранспортних 

підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення. Це дало можливість 

сформулювати такі висновки: 

1. Фінансовий результат підприємства є кількісним та якісним параметром 

і формується на основі врахування доходів і витрат, підсумок яких визначає 

можливості зростання вартості, масштабів діяльності підприємства у поточному 

та стратегічному періодах, забезпечуючи ефективність управлінського процесу. 

Відзначено, що доходи і витрати є основними чинниками позитивного або 

негативного фінансового результату діяльності підприємства, визначально 

впливають на рівень капіталізації та дохід акціонерів (власників). У роботі 

обґрунтовано доцільність виокремлення таких критеріїв класифікації 

фінансових результатів підприємства, як: ступінь співвідношення між доходами 

та витратами, “результативність-ризиковість”, диференціація управлінського 

процесу залежно від наявності кризових явищ та стабільності фінансових 

результатів, що дозволить підвищити ефективність процесу їх формування та 

управління. 

2. Обліково-аналітичне забезпечення представлено в сукупності двох 

функціональних підсистем: облікової та аналітичної у їх взаємозв’язку та 

взаємозалежності, які інтегровані в загальну систему управління підприємством. 

Такий підхід має управлінський аспект та спрямований на досягнення 

економічної вигоди й максимізацію позитивного фінансового результату 

підприємства. Відповідно, основною ідеєю концепції обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів 

визначено їх максимізацію на основі цілісної інформаційної системи зі створення 

якісної і релевантної інформації щодо процесу формування доходів, витрат і 
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прибутку з позицій забезпечення економічного зростання та вартості 

підприємства. 

3. Значний вплив на організацію і здійснення бухгалтерського обліку 

мають галузева належність підприємства, специфіка надання послуг та форма 

господарювання, які визначають організаційні особливості його діяльності. 

Констатовано, що на автотранспортних підприємствах відсутня можливість 

повної, достовірної оцінки доходу та економічної вигоди, оскільки немає чіткого 

обліку надходжень та витрат на перевезення. Відзначено, що в умовах 

сьогодення важливим прикладним аспектом вирішення існуючих фінансово-

економічних проблем забезпечення позитивного фінансового результату на 

автотранспортних підприємствах залишається можливість адаптації 

закордонного досвіду та моделей обліково-аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами. 

4. Вибір методу обліку витрат спрямований на забезпечення достовірного 

калькулювання собівартості автотранспортних послуг. Врахування наявних 

недоліків нормативно-правової бази, яка регулює питання обліку витрат, та 

галузевих особливостей функціонування автотранспортних підприємств дало змогу 

запропонувати адаптовані до їхньої діяльності елементи облікової політики щодо 

обліку витрат, котра включає три основні складові – організаційну, методичну й 

технічну. Вдосконалення процесу облікового узагальнення даних про витрати за 

центрами відповідальності рекомендовано здійснювати з використанням робочого 

плану рахунків управлінського обліку витрат діяльності з деталізацією даних щодо 

витрат та собівартості послуг за видами пасажирських перевезень на рахунках 

другого, третього й наступних порядків. З цією ж метою загальновиробничі витрати 

в управлінських цілях рекомендовано розподіляти із застосуванням в якості бази 

розподілу показника кількості перевезених пасажирів. Для розрахунку собівартості 

послуг з перевезення пасажирів у цілому і за окремими маршрутами рекомендовано 

використовувати запропонований перелік статей витрат фактичної калькуляції з 

розмежуванням на основні та накладні складові. Обґрунтовано, що при обчисленні 

собівартості послуг з перевезення пасажирів доцільним є використання як методу 
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“стандарт-кост”, так і позамовного методу калькулювання. 

5. Через недосконалість механізмів компенсації витрат автотранспортним 

підприємствам за перевезення пасажирів пільгових категорій запропоновано 

впровадження автоматизованих систем оплати за проїзд у громадському транспорті, 

що дозволить здійснювати чіткий облік кількості таких пасажирів і відображати 

реальний обсяг виручки від перевезень. Відзначено, що тарифна політика повинна 

чітко й достовірно враховувати фактичні та планові витрати, пов’язані з 

перевезенням пасажирів. Розроблено загальну схему доходів від основної 

операційної діяльності та складено фрагмент робочого плану рахунків для 

управлінського обліку доходів і фінансових результатів діяльності 

автотранспортних підприємств. Запропоновано використання рахунків третього 

порядку з урахуванням диференціації переліку послуг автотранспортного 

підприємства за видами та специфікою пасажирських перевезень. Обґрунтовано 

доцільність використання для обліку компенсацій за перевезення пасажирів 

рахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, враховуючи те, що 

відшкодування коштів уже не є фінансуванням, а погашенням заборгованості без 

встановлення статті використання наданої компенсації. 

6. Бюджетування визначено як інформаційну підсистему та дієвий 

інструмент управлінського обліку і контролю та запропоновано організаційну 

схему процесу оперативного планування й бюджетування та її основні елементи 

(плани центрів відповідальності, бюджети центрів відповідальності, зведені та 

фінансові бюджети підприємств). На основі концепції обліку відповідальності і 

з урахуванням організаційної побудови автотранспортних підприємств з 

перевезення пасажирів виділено центри технологічних і дискретних витрат, 

центр доходу та центр інвестицій. 

7. Запропоновано “бюджетування” трактувати як управлінську 

технологію, котра дає змогу отримати інформаційне забезпечення для 

оцінювання діяльності центрів відповідальності автотранспортного 

підприємства і з використанням системного підходу до процесів управління 

фінансовими результатами досягати достатнього якісного рівня прийнятих 
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управлінських рішень. Систематизовано функції і принципи бюджетування та 

додатково виокремлено сигнальну функцію бюджетування й принципи 

управлінських повноважень і релевантності інформації. У процесі управління 

фінансовими результатами діяльності автотранспортних підприємств виділено 

три послідовні етапи – розрахунок бюджетних показників, контроль та 

оцінювання ступеня їх виконання. Обґрунтовано доцільність використання 

автотранспортними підприємствами комплексного методу бюджетування та 

розроблених Методичних рекомендацій з бюджетування витрат. Загальне 

управління розробленням бюджетів витрат і доходів рекомендовано зосередити 

у бюджетному комітеті та проводити з врахуванням галузевих особливостей 

діяльності автотранспортних підприємств. 

8. Важливою складовою обліково-аналітичного процесу є інформаційно-

аналітичне забезпечення, функції якого спрямовані на створення узагальнених 

аналітичних даних, що використовуються для обґрунтування й прийняття 

управлінських рішень, пов’язаних із реалізацією стратегій розвитку та 

досягнення цілей автотранспортних підприємств із урахуванням впливу 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Його рекомендовано 

розглядати як комплексне узагальнення інформаційних показників та як 

відокремлені складові – інформаційне та аналітичне забезпечення. 

Організаційно-методичну модель формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами діяльності 

автотранспортних підприємств розмежовано на п’ять взаємопов’язаних етапів 

аналітичних процедур та акцентовано на важливості окремих із них 

(прогнозування та моделювання фінансових результатів) і запропоновано шляхи 

вдосконалення аналізу фінансових результатів через зміну підходів до їх 

діагностування й прогнозування з використанням економіко-математичних методів. 

9. Напрямами здійснення аналізу, спрямованого на отримання аналітичної 

інформації щодо фінансових результатів, визначено: горизонтальний, 

вертикальний, за видами діяльності, факторний, аналіз показників 

рентабельності, CVP-аналіз, структурно-динамічний аналіз, коефіцієнтний 
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аналіз. Визнано за доцільне доповнити адитивну факторну модель чинниками 

першого і другого порядку щодо показників доходів і витрат від фінансової й 

інвестиційної діяльності. Аналіз зовнішнього макросередовища 

автотранспортних підприємств запропоновано проводити з використанням 

інструментарію PEST-аналізу, а для виявлення сильних та слабких сторін, а 

також можливостей, ризиків і загроз діяльності автотранспортних підприємств – 

методичні прийоми SWOT-аналізу, із доповненням їх окремими структурними 

елементами. В аналізі фінансових результатів виокремлено три основні напрями: 

аналіз доходів; аналіз прибутку і рентабельності; аналіз фінансового стану. 

10. З метою визначення інвестиційної привабливості автотранспортних 

підприємств розглянуто базові підходи до управління формуванням їхньої 

вартості і застосування методичного інструментарію економіко-математичного 

моделювання для прогнозування фінансових результатів. Ключовим показником 

результативності діяльності підприємства у ринковому середовищі визначено 

прибуток, прогнозування величини якого разом із показником вартості чистих 

активів покладено в основу побудови моделі розрахунку ринкової вартості 

автотранспортного підприємства. На основі отриманих прогнозних значень 

чистого фінансового результату та чистих активів із використанням методів 

середнього абсолютного приросту й аналітичного вирівнювання (використання 

рівняння лінійного тренду) проведено визначення вартості автотранспортного 

підприємства, що забезпечило релевантні дані для прийняття рішень 

зацікавленими сторонами. 

11. Необхідною складовою системи управління автотранспортним 

підприємством є внутрішня звітність, яка призначена для задоволення 

внутрішніх інформаційних потреб системи управління. З урахуванням власного 

трактування внутрішньої звітності та рекомендованих етапів її створення на 

автотранспортних підприємствах концептуальні основи й організаційно-

методичні засади побудови внутрішньої звітності з формування фінансових 

результатів запропоновано розглядати як модель, котра включає: мету й 

завдання, функції, принципи побудови, вимоги до подання інформації, 
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визначення джерел даних і методичного інструментарію, розроблення 

регламентів, організацію та реалізацію процесу складання звітності, оцінювання 

й аналіз її показників. Запропоновані внутрішні звіти про фінансові результати 

доповнено та конкретизовано щодо переліку статей доходів і витрат. 

12. Інформаційне забезпечення управління діяльністю автотранспортних 

підприємств потребує наявності не лише фінансових, а й нефінансових 

показників, котрі відображаються в інтегрованій звітності. Запропоноване 

визначення інтегрованої звітності та окремі звіти й пропозиції з удосконалення 

існуючих форм звітності покликані покращити аналітичні характеристики 

інформації, яка використовується для прийняття рішень стейкхолдерами. При 

складанні інтегрованої звітності рекомендовано враховувати оптимальне 

співвідношення між прозорістю, корисністю й доцільністю показників звітності 

та витратами на отримання інформації, яка у ній відображається. 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Підходи до трактування поняття “дохід підприємства” 

Автор Трактування досліджуваної категорії 

1 2 

Національне 

положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку 15 

“Дохід” [188] 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення 

зобов’язання, що зумовлює зростання капіталу (за винятком зростання 

капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що 

оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

Податковий 

Кодекс України 

[216] 

Доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів 

діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території 

України, її континентальному шельфі у виключно (морській) 

економічній зоні, так і за їх межами 

М. С. Абрютіна 

[2, с. 388] 

Дохід – різниця між вартістю випуску продукції і витратами 

виробництва 

В. Г. Андрійчук 

[7, с. 31] 

Дохід – це приплив до суб’єктів підприємницької діяльності реальних 

коштів у грошовій і натуральній формах у результаті їхньої 

економічної діяльності за певний проміжок часу. 

А. Н. Азріліян 

[34, с. 317] 

Дохід – це: 1) грошові або інші цінності, що отримуються в результаті 

діяльності; 2) результат виробничо-господарської діяльності, 

одержуваний як різниця між вартістю реалізованої продукції та послуг 

і понесеними витратами; 3) виплачувані власникам дивіденди або 

відсотки, виражені у відсотках від поточної ціни цінних паперів 

Г. І. Башнянин, 

В. С. Іфтемічук 

[115, с. 149] 

Дохід – це: 1) виручка від реалізації продукції за вирахуванням 

матеріальних і прирівняних до них витрат; 2) потік грошових та інших 

надходжень за одиницю часу 

І. А. Бланк 

[30, с. 127] 

Дохід являє собою загальну суму доходу підприємства від реалізації 

вироблених в процесі операційної діяльності товарів, робіт і послуг 

впродовж певного періоду, отриманого у грошовій, матеріальній і 

нематеріальній формах як на території даної держави, так і за її межами 

В. Т. Бусел [62] 

Дохід – гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, 

юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності 

(виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.) 

Ф. Ф. Бутинець 

[52, с. 379] 

[53, с. 324] 

Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових коштів та 

інших надходжень за певний період, отриманий від продажу продукції, 

товарів, послуг 

Дохід – це: 1) потік грошових коштів та інших надходжень за певний 

період, отриманий від продажу продукції, товарів, робіт, послуг;                

2) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу 

(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників 

(учасників) 
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Продовження табл. А.1 
1 2 

Г. Вознюк, 

А. Загородній 

[107, с. 363] 

Дохід – 1) різниця між виторгом з реалізації продукції, товарів та 

послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво і збут цієї 

продукції. У частку матеріальних витрат у визначенні доходу 

зараховуються вартість використаних в процесі виробництва 

матеріалів, виробів, конструкцій, палива та енергії, а також 

амортизаційних нарахувань, кошти на соціальне страхування та ін. 

виплати. Доходи від прибутку відрізняються на суму заробітної плати 

працівників: дохід дорівнює сумі прибутку і заробітної плати; 2) 

грошові або матеріальні цінності, отримані від виробничої, 

посередницької та іншої діяльності. 

В. А. Дерій 

[94, с. 28] 

Дохід – це одержання підприємством певних активів (грошей, 

матеріальних ресурсів) чи зменшення сум зобов’язань, які спонукають 

до збільшення сум власного капіталу (за мінусом збільшення сум 

капіталу з внесків власників або учасників) 

Г. В. Осовська, 

О. О. Юркевич,   

І. С. Завадський 

[206, с. 32] 

Дохід – це частина вартості виробленої валової продукції та наданих 

послуг за вирахуванням вартості матеріальних витрат, тобто знову 

створена вартість, в яку входять заробітна плата та прибуток 

Т. О. Примак 

[232, с. 104] 

Дохід – це виторг підприємства від реалізації продукції, послуг та 

виконання робіт без урахування податку на додану вартість та 

акцизного збору 

Ю. І. Продіус 

[244, с. 95] 

Дохід – це виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за 

вирахуванням матеріальних витрат. Він є грошовою формою чистої 

продукції підприємства, тобто охоплює оплату праці та прибуток 

Примітка. Узагальнено та систематизовано автором за результатами проведеного 

дослідження 
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Таблиця А.2 

Підходи до трактування поняття “витрати підприємства” 

Автор Трактування досліджуваної категорії 

1 2 

П. Й. Атамас 

[11, с. 34] 

Незважаючи на галузеві особливості, в процесі виробництва завжди 

беруть участь засоби праці, предмети праці та робоча сила, а у 

деяких галузях – природні ресурси. Використання цих елементів 

виробництва зумовлює витрати підприємства у процесі 

господарської діяльності 

К. Безверхий 

[22, с. 222] 

Витрати – це елемент фінансової звітності, який визначається 

П(С)БО та МСБО для складання фінансової звітності 

Ж. Бойко 

[33, с. 238] 

Витрати – це використання або споживання матеріалів, товарів і 

послуг у процесі отримання доходу 

Т. Бондаренко [35] 

Витрати – це достовірно оцінена величина економічних ресурсів, 

споживання яких у визначеному періоді призводить до змін у складі 

активів та зобов’язань підприємства та сприяє досягненню цілей 

його діяльності 

В. Т. Бусел [62] 

Витрати – гроші, кошти, витрачені на що-небудь. Витрати 

виробництва – повні витрати, безпосередньо пов’язані з 

виробництвом продукції та обумовлені ним 

Ф. Ф. Бутинець  

[50, c. 538] 

Витрати – це зменшення економічних вигод внаслідок вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками) 

С. Ф. Голов 

[78, c. 59] 

Витрати – це кошти підприємства, пов’язані з формуванням 

потрібних ресурсів та їх використанням 

М. Г. Грещак, 

О. С. Коцюба 

[81, с. 16] 

Витрати підприємства – це обсяг використаних ресурсів 

підприємства у грошовому вимірі для досягнення певної мети 

А. Грінченко 

[84, с. 5] 

Витрати – це вартість усіх ресурсів, що використовуються в процесі 

діяльності підприємства для досягнення основної мети 

В. Дерій 

[96, с. 158] 

Витрати – це повністю або частково використані у процесі 

господарсько-фінансової діяльності підприємства запаси, 

необоротні активи, трудові й інтелектуальні ресурси, а також 

зменшення (погашення) зобов’язань підприємства перед 

бюджетом, кредиторами й іншими юридичними та фізичними 

особами 

А. Зонова 

[110, с. 34-36] 

Витрати – це платежі грошовими засобами або іншими активами, 

пов’язаними з діяльністю даного підприємства та зменшенням 

доходів або власного капіталу їх власників за період 

Л. Ільченко 

[114, с. 19] 

Витрати – це сума вартостей використаних ресурсів, що зменшує 

суму отриманого від реалізації продукції доходу, а отже, і розмір 

власного капіталу 

Г. Козаченко, 

Ю. Погорєлов, 

Л. Хлапьонов, 

Г. Макухін 

[277, с. 8-14] 

Витрати – це неминучі затрати підприємства, які сформувалися 

раніше й перетворилися на минулі в цьому звітному періоді 
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1 2 

О.В. Крушельницька 

[140, с. 13] 

Витрати – це загальноекономічна категорія, яка характеризує 

використання різних речовин та сил природи в процесі 

господарювання 

С. О. Левицька 

[157, с. 365] 

Витрати – це виражені у грошовій формі витрати різних видів 

економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних 

засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу й 

розподілу продукції, товарів 

С. В. Мочерний  

[102, c. 72] 

Витрати виробництва – це спожиті в процесі виробництва продукту 

виробничі фонди підприємства 

Л. Нападовська 

[185, с. 241] 

Витрати – використання (відтік) грошових коштів і одночасно це 

зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або 

збільшення зобов’язань підприємства, що призводить до 

зменшення капіталу 

С. В. Свірко 

[256, с. 175] 

Витрати – це зменшення грошових коштів чи збільшення 

кредиторських зобов’язань для отримання та поповнення 

продуктивних сил суб’єкта господарювання 

В. Скляренко [261] 

Як ті, що відносяться до певного періоду часу, документально 

підтверджені, економічно виправдані (обґрунтовані), такі, що 

повністю перенесли свою вартість на реалізовану за цей період 

продукцію 

М. Скрипник 

[262, с. 312] 

Витрати – це частина використаних ресурсів, яка при визначенні 

прибутку підприємства за звітний період ставиться у відповідність 

з визначеними доходами 

Glenn A.Welsch, 

Daniel G. Short 

[314, p. 22] 

Витрати являють собою суму грошових коштів, витрачених або 

використаних на ресурси підприємством протягом періоду часу, 

для того щоб отримати дохід 

Примітка. Узагальнено та систематизовано автором за результатами проведеного 

дослідження 
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Таблиця А.3 

Підходи до трактування поняття “прибуток підприємства” 

Економічний прибуток Бухгалтерський прибуток 

Автор 

Трактування 

досліджуваної 

категорії 

Автор 
Трактування 

досліджуваної категорії 

1 2 3 4 

І. А. Бланк 

[29, с. 15] 

Прибуток є вираженим 

у грошовій формі 

чистим доходом 

підприємця на 

вкладений капітал, що 

характеризує його 

винагороду за ризик 

здійснення 

підприємницької 

діяльності і становить 

різницю між сукупним 

доходом і сукупними 

витратами у процесі 

здійснення цієї 

діяльності 

Ф. Ф. Бутинець 

[56, с.142] 

Прибуток – сума, на яку 

доходи перевищують 

пов’язані з ними витрати 

А. Б. Борисов  

[37, с. 566] 

Прибуток– 

перетворена форма 

доданої вартості, що 

виступає як 

перевищення доходу 

над витратами за 

визначений період часу 

В. Т. Бусел [62] 

Прибуток – сума, яка 

складає різницю між 

доходом і витратами. 

Абсолютний (чистий) 

прибуток – прибуток, що 

дорівнює доходу, який 

отримав продавець від усіх 

товарів за вирахуванням 

витрат, сплати податків. 

Балансовий прибуток – 

загальна сума прибутку 

підприємства, за всіма 

видами виробничої 

діяльності, відображена у 

його балансі 

Е. Ф. Борисов, 

В.А. Жамин, 

М.Ф.Макарова 

[220, с. 233] 

Прибуток – 

перетворена форма 

додаткової вартості, 

визначеної як залишок 

виручки над затратами 

капіталу і привласнена 

капіталістом 

В. В. Волошин, 

А. Н. Філоненко, 

С. Н. Березовенко 

[266, с. 280] 

Прибуток – сума, що 

залишається після того, як 

підприємство сплатило за 

всіма своїми рахунками 

(зобов’язаннями) 

С. В. Мочерний 

[103, с. 52] 

Прибуток економічний 

менший від 

бухгалтерського на 

величину прихованих 

витрат, а економічні 

витрати охоплюють 

явні і приховані 

витрати компанії 

С. Ф. Голов, 

В.М. Костюченко, 

І. Ю. Кравченко, 

Г. А. Ямборко 

[284, с. 493] 

Прибуток – перевищення 

доходів звітного періоду над 

витратами звітного періоду 
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Продовження табл.А.3 
1 2 3 4 

С. Ф. Покропивний 

[219, с. 436] 

Прибуток – це та 

частина виручки, що 

залишається після 

відшкодування всіх 

витрат на виробничу й 

комерційну діяльність 

підприємства 

Л.М. 

Лазовський,       

Б. А. Райзберг, 

А.А. 

Ратновський 

[154, с. 147] 

Прибуток – перевищення 

доходів від реалізації 

товарів і послуг над 

витратами на виробництво 

і реалізацію цих товарів 

Т. Р. Фецович 

[281, с. 119] 

Прибуток – це 

позитивний або нега-

тивний фінансовий 

результат підприєм-

ницької діяльності, 

який визначається на 

мікроекономічному 

рівні за звітний період, 

характеризується 

приростом власного 

капіталу за рахунок 

перевищення доходів 

над понесеними 

витратами, порядок 

визнання яких 

законодавчо врегульо-

ваний, науково 

обґрунтований або 

самостійно встанов-

лений суб’єктом 

економічної діяльності 

А. В. Мойсеєв 

[301, с. 131] 

Прибуток – грошовий 

дохід, створений в 

результаті виробничо-

господарської діяльності; 

різниця між затратами на 

виробництво виробів і 

ціною, по якій ці вироби 

реалізуються 

Л.М. Чернелевський, 

О. В. Овдій,  

Л. М. Стиренко,  

Т. В. Терещенко 

[271, с. 63] 

Прибуток – частина 

додаткової вартості 

продукту, що реалізу-

ється підприємством, 

яка залишається після 

покриття витрат 

виробництва. 

Відособлення частини 

вартості продукції у 

вигляді витрат 

виступає в грошовому 

виразі як собівартість 

продукції 

О. П. Скирпан, 

М. С. Палюх 

[260, с. 318] 

Прибуток – сума, на яку 

доходи перевищують 

пов’язані з ними витрати 

 

Н. М. Ткаченко 

[274, c. 524] 

Прибуток є основним 

узагальнюючим 

показником діяльності 

підприємства 

і являє собою 

перевищення доходів 

звітного періоду над 

витратами звітного 

періоду 

Примітка. Узагальнено та систематизовано автором за результатами проведеного 

дослідження  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2$
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Таблиця А.4 

Трактування терміна “фінансові результати” різними науковцями 

Автор Трактування 

1 2 

В. Є. Ануфрієв  

[9, с.147] 

Фінансовий результат господарської діяльності організації 

визначається показником прибутку або збитку, який формується 

протягом календарного (господарського) року.  

Фінансовий результат являє собою різницю від порівняння сум 

доходів і витрат організації.  

А. Бабюк [15] 

Фінансові результати – це системне поняття, яке відображає 

спільний результат від виробничої та комерційної діяльності 

підприємства у вигляді виручки від реалізації, а також кінцевий 

результат фінансової діяльності у вигляді прибутку і чистого 

прибутку. 

М. Д. Білик,  

Т. О. Білик  

[25, с.19] 

Фінансовий результат – це прибуток або збиток суб’єкта 

господарювання, що визначається як різниця між сукупними 

доходами та витратами підприємства і за позитивного його 

результату представляє додаткову вартість, виступає одним із 

джерел фінансування подальшого розвитку та поточної діяльності 

підприємства, основним критерієм оцінки ефективності його 

діяльності. 

Ф. Ф. Бутинець [50] 

[52, с. 398] 

Фінансовий результат – це співставлення доходів та витрат 

підприємства, відображених у звіті. Прибуток або збиток організації. 

Остаточний фінансовий результат – це чистий прибуток (збиток), 

визначається як різниця між різними видами доходів та витрат 

підприємства за звітний період. 

Н. О. Власова, 

І. Ю. Мелушова 

[65, с. 25] 

Фінансові результати являють собою бухгалтерську оцінку різниці 

між поточними доходами в процесі їх формування, розподілу та 

використання на покриття відповідних їм елементів витрат 

підприємства за всіма видами діяльності за певний період часу й 

відповідно до нормативної бази складання фінансової звітності. 

О. О. Вороніна 

[68, с. 23] 

Фінансовий результат – це якісна характеристика фінансово-

господарської діяльності підприємства, яка в цілому характеризує 

результат економічних відносин підприємства. 

Т. А. Гуренко, 

Т. Л. Байцер [85] 

Фінансовий результат являє собою таку економічну категорію, яка 

формується поступово протягом фінансово-господарського року від 

різних видів діяльності і виражається чистим доходом (прибутком), 

який залишається у підприємства на власні потреби. 

А. Г. Загородній, 

Г. Л. Вознюк [106] 

Фінансовий результат – це різниця між доходами та витратами 

підприємства чи його окремого підрозділу за певний час. Приріст 

чи зменшення вартості власного капіталу підприємства внаслідок 

діяльності у звітному періоді. 

А. Г. Загородній  

[107, с. 567] 

Фінансовий результат – приріст чи зменшення вартості власного 

капіталу підприємства внаслідок діяльності в звітному періоді. 

Т. М. Знамеровська, 

Т. М. Халевицька 

[109, с. 44] 

Фінансовий результат – це кінцевий результат діяльності 

підприємства за звітний період, який виражається прибутком або 

збитком. 

С. Л. Лондар,  

О. В. Тимошенко 

[163] 

Фінансовий результат – приріст (чи зменшення) вартості власного 

капіталу підприємства, що утворюється в процесі його 

підприємницької діяльності за звітний період. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2$
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Продовження табл. А.4 
1 2 

С. В. Мочерний  

[180, с. 497] 

Фінансовий результат – грошова форма підсумків господарської 

діяльності організацій або їхніх підрозділів, виражена в прибутках 

або збитках. 

В. М. Опарін [205] 

Фінансовий результат – зіставлення регламентованих податковим 

законодавством доходів і витрат. Перевищення доходів над 

витратами становить прибуток, зворотне явище характеризує збиток. 

М. В. Патарідзе-

Вишинська [210] 

Фінансовий результат є одним з найважливіших показників, який 

узагальнює всі аспекти діяльності підприємства: рівень 

використання виробничих засобів, трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів; особливості організації виробництва; 

собівартість реалізованої продукції та її якість; обсяг реалізації, 

реалізаційні ціни; продуктивність праці. 

М. С. Пушкар [246] 
Прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської 

діяльності. 

Р. В. Скалюк  

[259, с. 135] 

Фінансовий результат – це підсумкова категорія результативності 

господарської діяльності, котра відображає величину економічних 

вигод, отриманих (втрачених) підприємством, визначених як різниця 

між сумами доходів та відповідних їм витрат, що виражена у 

абсолютних показниках прибутку (збитку), які характеризують 

потенціал прибутковості, економічного зростання та розвитку 

підприємства. 

Т. І. Тесленко,  

Н. В. Конькова  

[272, с. 356] 

Фінансовий результат – це якісний показник діяльності 

підприємства, який визначається як різниця між доходами та 

витратами і призводить до зростання (прибуток) або зменшення 

(збиток) власного капіталу. 

Н. М. Ткаченко [274] Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності. 

Примітка. Узагальнено та систематизовано автором за результатами проведеного 

дослідження 
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Додаток Б 
 

Таблиця Б.1 

Фінансові результати підприємств за видом економічної діяльності 

“Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність” за 

2013-2019 рр. Код за КВЕД-2010, Н 

млн грн  

Роки 

Підприємства, які одержали 

прибуток 
Підприємства, які одержали збиток 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

у % до 

загальної 

суми 

прибутку 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

у % до 

загальної 

суми 

збитку 

2013 9429,9 63,1 5,3 8595,6 36,9 3,9 

2014 12775,3 62,7 7,2 32479,2 37,3 14,6 

2015 23093,7 70,9 13,0 37015,5 29,1 16,6 

2016 28278,0 71,7 15,9 15458,3 28,3 6,9 

2017 28509,1 71,5 16,0 45041,7 28,5 20,2 

2018 31475,4 74,1 17,6 54137,0 25,9 24,3 

2019 44391,4 73,8 25,0 29976,7 26,2 13,5 

Разом: 177932,8  100,0 222704,0  100,0 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 

служби статистики України [92] 
 

Таблиця Б.2 
Основні фінансові показники автотранспортних підприємств 

Підприємства 

Роки 

ПАТ "Радомишльське 

автопідприємство 

11848" 

АТ "УЖГОРОДСЬКЕ 

АТП 12107" 

2017 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 

430,0 36308,0 

Валовий прибуток 
(збиток) 

(147,0) (1906,0) 

Фінансовий результат 
від операційної 
діяльності 

(20,0) 341,0 

Чистий прибуток 
(збиток) 

(19,0) 307,0 

2018 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 

405,0 40665,5 

Валовий прибуток 
(збиток) 

- 430,0 

Фінансовий результат 
від операційної 
діяльності 

- (2106,0) 

Чистий прибуток 
(збиток) 

(119,0) (2162,0) 

Примітка. Розраховано автором з використанням офіційних матеріалів Агентства з 

розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) [3].  
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Додаток В 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. В.1. Схема побудови центрів відповідальності на основі 

організаційної структури ЛК АТП 1 (складено автором на основі організаційної 

структури ЛК АТП 1) 
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Додаток Г 
 

Таблиця Г.1 

Обсяги перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) у 

міському сполученні за регіонами за 2012-2019 рр. 

млн  

Регіон 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Автономна 

Республіка Крим 
75,3 86,7 - - - - - - 

Вінницька 61,9 57,8 55,4 58,8 56,1 55,3 54,7 53,2 

Волинська 50,0 48,0 43,6 41,6 40,6 34,4 31,3 27,5 

Дніпропетровська 294,8 298,4 248,6 147,9 84,6 101,2 104,4 97,0 

Донецька 435,0 427,0 346,7 102,2 66,6 72,4 73,6 63,4 

Житомирська 39,4 38,8 39,1 40,1 39,3 35,9 34,7 34,8 

Закарпатська 20,2 21,5 20,2 21,5 19,6 17,9 16,7 19,6 

Запорізька 70,2 63,2 67,0 58,9 56,2 57,4 58,4 72,7 

Івано-Франківська 50,2 47,2 52,7 51,9 34,0 36,5 39,7 39,3 

Київська 79,5 64,9 65,3 53,9 40,3 40,4 39,7 38,5 

Кіровоградська 72,9 56,1 37,5 38,6 38,5 35,4 43,7 42,5 

Луганська 85,5 85,7 37,8 5,2 8,7 5,8 4,7 4,0 

Львівська 126,4 106,2 114,4 98,9 83,4 82,3 83,5 85,2 

Миколаївська 117,6 114,5 107,9 73,5 74,2 76,2 76,9 79,9 

Одеська 153,6 139,8 133,1 111,6 105,6 99,5 86,2 76,5 

Полтавська 42,4 41,2 40,4 39,2 38,5 33,7 39,8 45,7 

Рівненська 64,5 67,9 68,0 62,6 55,8 74,0 67,6 63,2 

Сумська 57,7 58,4 57,0 55,2 52,9 54,1 59,0 58,6 

Тернопільська 28,6 33,0 36,4 32,5 30,1 27,3 24,7 28,2 

Харківська 103,2 96,7 94,7 89,7 77,6 81,9 71,2 62,0 

Херсонська 51,9 58,5 53,9 48,2 47,8 41,2 39,6 40,9 

Хмельницька 83,7 65,6 59,6 55,0 54,7 53,9 47,5 44,3 

Черкаська 73,4 67,0 62,5 59,5 56,2 54,6 49,5 43,4 

Чернівецька 20,6 21,9 20,4 21,7 18,6 22,7 21,1 19,1 

Чернігівська 67,1 53,4 46,9 38,3 38,6 36,6 33,5 31,3 

міста: 

Київ 317,4 331,7 335,3 260,0 275,7 271,0 234,8 196,7 

Севастополь 21,3 23,9 - - - - - - 

Разом по Україні 2664,3 2575,0 2244,4 1666,5 1494,2 1501,6 1436,5 1367,5 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 
служби статистики України [92] 
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Таблиця Г.2 

Аналіз структури перевезень автомобільним транспортом (автобусами) у міському сполученні за регіонами 

за 2012-2019 рр. 

млн 
Регіон 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Автономна Республіка Крим 75,3 2,8 86,7 3,4 - - - - - - - - - - - - 

Вінницька 61,9 2,3 57,8 2,2 55,4 2,5 58,8 3,5 56,1 3,8 55,3 3,7 54,7 3,8 53,2 3,9 

Волинська 50,0 1,9 48,0 1,9 43,6 1,9 41,6 2,5 40,6 2,7 34,4 2,3 31,3 2,2 27,5 2,0 

Дніпропетровська 294,8 11,1 298,4 11,6 248,6 11,2 147,9 8,9 84,6 5,7 101,2 6,8 104,4 7,3 97,0 7,2 

Донецька 435,0 16,3 427,0 16,6 346,7 15,5 102,2 6,1 66,6 4,5 72,4 4,8 73,6 5,1 63,4 4,6 

Житомирська 39,4 1,5 38,8 1,5 39,1 1,7 40,1 2,4 39,3 2,6 35,9 2,4 34,7 2,4 34,8 2,5 

Закарпатська 20,2 0,8 21,5 0,8 20,2 0,9 21,5 1,3 19,6 1,3 17,9 1,2 16,7 1,2 19,6 1,4 

Запорізька 70,2 2,6 63,2 2,5 67,0 3,0 58,9 3,5 56,2 3,8 57,4 3,8 58,4 4,1 72,7 5,3 

Івано-Франківська 50,2 1,9 47,2 1,8 52,7 2,3 51,9 3,1 34,0 2,3 36,5 2,4 39,7 2,8 39,3 2,9 

Київська 79,5 3,0 64,9 2,5 65,3 2,9 53,9 3,2 40,3 2,7 40,4 2,7 39,7 2,8 38,5 2,8 

Кіровоградська 72,9 2,7 56,1 2,2 37,5 1,7 38,6 2,3 38,5 2,6 35,4 2,4 43,7 3,0 42,5 3,1 

Луганська 85,5 3,2 85,7 3,3 37,8 1,7 5,2 0,3 8,7 0,6 5,8 0,4 4,7 0,3 4,0 0,3 

Львівська 126,4 4,7 106,2 4,1 114,4 5,1 98,9 5,9 83,4 5,6 82,3 5,5 83,5 5,8 85,2 6,2 

Миколаївська 117,6 4,4 114,5 4,4 107,9 4,8 73,5 4,4 74,2 5,0 76,2 5,1 76,9 5,4 79,9 5,8 

Одеська 153,6 5,8 139,8 5,4 133,1 5,9 111,6 6,7 105,6 7,0 99,5 6,7 86,2 6,0 76,5 5,6 

Полтавська 42,4 1,6 41,2 1,6 40,4 1,8 39,2 2,4 38,5 2,6 33,7 2,2 39,8 2,8 45,7 3,3 

Рівненська 64,5 2,4 67,9 2,6 68,0 3,0 62,6 3,8 55,8 3,7 74,0 4,9 67,6 4,7 63,2 4,6 

Сумська 57,7 2,2 58,4 2,3 57,0 2,5 55,2 3,3 52,9 3,5 54,1 3,6 59,0 4,1 58,6 4,3 

Тернопільська 28,6 1,1 33,0 1,3 36,4 1,6 32,5 2,0 30,1 2,0 27,3 1,8 24,7 1,7 28,2 2,1 

Харківська 103,2 3,9 96,7 3,8 94,7 4,2 89,7 5,4 77,6 5,2 81,9 5,5 71,2 5,0 62,0 4,5 

Херсонська 51,9 1,9 58,5 2,3 53,9 2,4 48,2 2,9 47,8 3,2 41,2 2,7 39,6 2,8 40,9 3,0 

Хмельницька 83,7 3,1 65,6 2,5 59,6 2,7 55,0 3,3 54,7 3,7 53,9 3,6 47,5 3,3 44,3 3,2 

Черкаська 73,4 2,8 67,0 2,6 62,5 2,8 59,5 3,6 56,2 3,8 54,6 3,6 49,5 3,4 43,4 3,2 

Чернівецька 20,6 0,8 21,9 0,9 20,4 0,9 21,7 1,3 18,6 1,2 22,7 1,5 21,1 1,5 19,1 1,4 

Чернігівська 67,1 2,5 53,4 2,1 46,9 2,1 38,3 2,3 38,6 2,6 36,6 2,4 33,5 2,3 31,3 2,3 

міста: 

Київ 317,4 11,9 331,7 12,9 335,3 14,9 260,0 15,6 275,7 18,3 271,0 18,0 234,8 16,2 196,7 14,5 

Севастополь 21,3 0,8 23,9 0,9 - - - - - - - - - - - - 

Разом по Україні 2664,3 100 2575,0 100 2244,4 100 1666,5 100 1494,2 100 1501,6 100 1436,5 100 1367,5 100 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної служби статистики України [92] 
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Таблиця Г.3 
 

Аналіз перевезень пасажирів автомобільним транспортом 

(автобусами) у міському сполученні за регіонами за 2017-2019 рр.  

Регіон 

2017, 

млн 

пас. 

2018, 

млн 

пас. 

2019, 

млн 

пас. 

Абсолютні 

відхилення 

(млн пас.) 

у 2019 до 

Відносні 

відхилення 

(%) 

у 2019 до 

2017 2018 2017 2018 

Автономна Республіка 

Крим 
- - - - - - - 

Вінницька 55,3 54,7 53,2 -2,1 -1,5 -3,8 -2,7 

Волинська 34,4 31,3 27,5 -6,9 -3,8 -20,1 -12,1 

Дніпропетровська 101,2 104,4 97 -4,2 -7,4 -4,2 -7,1 

Донецька 72,4 73,6 63,4 -9 -10,2 -12,4 -13,9 

Житомирська 35,9 34,7 34,8 -1,1 0,1 -3,1 0,3 

Закарпатська 17,9 16,7 19,6 1,7 2,9 9,5 17,4 

Запорізька 57,4 58,4 72,7 15,3 14,3 26,7 24,5 

Івано-Франківська 36,5 39,7 39,3 2,8 -0,4 7,7 -1,0 

Київська 40,4 39,7 38,5 -1,9 -1,2 -4,7 -3,0 

Кіровоградська 35,4 43,7 42,5 7,1 -1,2 20,1 -2,7 

Луганська 5,8 4,7 4 -1,8 -0,7 -31,0 -14,9 

Львівська 82,3 83,5 85,2 2,9 1,7 3,5 2,0 

Миколаївська 76,2 76,9 79,9 3,7 3 4,9 3,9 

Одеська 99,5 86,2 76,5 -23 -9,7 -23,1 -11,3 

Полтавська 33,7 39,8 45,7 12 5,9 35,6 14,8 

Рівненська 74 67,6 63,2 -10,8 -4,4 -14,6 -6,5 

Сумська 54,1 59 58,6 4,5 -0,4 8,3 -0,7 

Тернопільська 27,3 24,7 28,2 0,9 3,5 3,3 14,2 

Харківська 81,9 71,2 62 -19,9 -9,2 -24,3 -12,9 

Херсонська 41,2 39,6 40,9 -0,3 1,3 -0,7 3,3 

Хмельницька 53,9 47,5 44,3 -9,6 -3,2 -17,8 -6,7 

Черкаська 54,6 49,5 43,4 -11,2 -6,1 -20,5 -12,3 

Чернівецька 22,7 21,1 19,1 -3,6 -2 -15,9 -9,5 

Чернігівська 36,6 33,5 31,3 -5,3 -2,2 -14,5 -6,6 

міста: 

Київ 271,0 234,8 196,7 -74,3 -38,1 -27,4 -16,2 

Севастополь - - - - - - - 

Разом по Україні 1501,6 1436,5 1367,5 -134,1 -69,0 -8,9 -4,8 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 

служби статистики України [92] 
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Таблиця Д.1 

Перевезення пасажирів окремими видами транспорту у Львівській області за 2012-2019 рр. 

Роки 

Перевезено пасажирів, тис. осіб Пасажирообіг, млн пас.км 

Всього за 

рік 

Залізнич-

ний 

Авто-

мобільний 

Трам-

вайний 

Тролей-

бусний 

Всього за 

рік 

Залізнич-

ний 

Авто-

мобільний 

Трам-

вайний 

Тролей-

бусний 

2012 295931,8 30490,6 197142,0 43287,0 25012,2 6455,9 2251,8 3752,0 277,0 175,1 

2013 255303,1 30068,8 166394,6 35935,2 22904,5 6018,0 2335,5 3292,0 230,0 160,3 

2014 277914,8 29950,6 171017,4 50549,3 26397,5 5811,4 2260,7 3042,4 323,5 184,8 

2015 272971,6 31456,6 152407,2 59572,5 29518,3 5788,0 2413,1 2766,7 381,3 206,6 

2016 251870,7 30554,3 132989,3 56555,9 31575,2 5836,3 2393,3 2613,0 362,0 227,3 

2017 229606,7 12688,1 131133,8 54018,6 31765,9 4644,2 1528,8 2489,1 394,3 231,9 

2018 226000,6 11637,5 124334,4 58808,4 31220,1 4433,9 1509,5 2267,0 429,3 227,9 

2019 234202,6 10940,6 123729,7 63122,5 36409,5 4311,7 1444,9 2140,0 460,8 265,8 

 

Разом: 

 

2043801,9 187787,1 1199148,4 421849,4 234803,2 43299,4 16137,6 22362,2 2858,2 1679,7 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної служби статистики України [92] 
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Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 

Використання пасажирського автомобільного транспорту у Львівській 

області 

млн км  
Показники Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Загальний пробіг, млн км 186,2 181,8 178,1 208,2 201,9 291,1 185,8 

Середня відстань перевезення                 

1 пасажира, кілометрів 
19,8 17,8 18,2 19,6 19,0 18,2 17,3 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 

служби статистики України [92] 

 

Таблиця Е.2 
 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за 2013-2019 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення від 2013 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Абсолютне Відносне 

Перевезено 

пасажирів,  

млн пасажирів 

166,3 171,0 152,4 133,0 131,1 124,3 123,7 -42,6 -25,62 % 

Пасажирообіг, 

млн пас.км 
3292,2 3042,4 2766,7 2613,0 2489,1 2267,0 2140,0 -1152,2 -35,0 % 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 

служби статистики України [92] 

 

Таблиця Е.3 
 

Індекси кількості перевезених пасажирів автомобільним транспортом у 

Львівській області за 2013-2019 рр. 

Показники 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відсотків до попереднього року 2013 

Автоперевезення 102,8 89,1 87,3 98,5 94,8 99,5 74,4 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 

служби статистики України [92] 

 

Таблиця Е.4 

Перевезення пасажирів автобусами у м. Львові за 2017-2019 рр. 

Показники 
Роки 

2017 2018 2019 

Кількість перевезених пасажирів, 

тис. осіб   
82013,7 83308,2 84887,4 

Кількість перевезених пасажирів на 

маршрутах, тис.осіб                        
81992,6 83292,5 84874,9 

Пасажирооборот, тис.пас.км                  826650,0 736707,4 637378,2 

Пасажирооборот, виконаний на 

маршрутах, тис.пас.км                               
825836,3 736228,1 636892,4 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 

служби статистики України [92] 
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Таблиця Е.5 

 

Середня відстань перевезення одного пасажира окремими видами 

транспорту по Львівській області 

км 
Вид транспорту Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Залізничний 76,7 78,3 120,5 129,7 132,1 

Автомобільний 18,2 19,6 19,0 18,2 17,3 

Тролейбусний 7,0 7,2 7,3 7,3 7,3 

Трамвайний 6,4 6,4 7,3 7,3 7,3 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної 

служби статистики України [92] 
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Таблиця Ж.1 

Використання рухомого складу у Львівській області за 2017-2019 рр. 

Показники 
Пасажирські автобуси Пасажирські легкові автомобілі Всього 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Загальний пробіг,  

тис.км 
201927,0 291179,6 185767,9 225617,5 1622586,6 244605,1 427544,5 1913766,2 430373,0 

З нього пробіг з 

пасажирами 

(платний), тис.км 

166534,8 206805,2 - - - - - - - 

Пробіг (тис.км), який виконаний на: 

 бензині 4887,5 26842,6 5381,2 141205,0 850185,0 132349,1 146092,5 877027,6 137730,3 

 дизельному 

паливі 
192852,9 260918,5 176366,3 66207,0 735058,4 93209,6 259059,9 995976,9 269575,9 

 зрідженому 

нафтовому газі 
990,4 1099,2 1797,7 15658,0 35230,8 16015,1 16648,4 36330,0 17812,8 

 стисненому 

природному газі 
3196,2 2319,3 2222,7 2547,5 2112,4 3031,3 5743,7 4431,7 5254,0 

Кількість суб’єктів 

господарської 

діяльності, одиниць 

508 509 481 2571 2536 2418 3079 3045 2899 

Примітка. Узагальнено автором з використанням офіційних матеріалів Державної служби статистики України [92] 
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Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1  

                         (назва підприємства)  
  
  

Відомість обліку витрат і визначення собівартості послуг з перевезення пасажирів 

за жовтень 2019 року 

 

 

Дебет рахунку 231 “Витрати на регулярні пасажирські перевезення” 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                    тис. грн                                                                                                                
 

№ 

з/п 

Під-

става 

запи-

су 

Зміст 

Статті витрат 

Всього Паливо,  

моторні олії 

Акумуля-

торні 

батареї, 

запасні 

частини 

Автомобіль-

ні шини 

Заробітна 

плата 

Відрахуван-

ня на 

соціальні 

заходи 

Аморти-

зація 

Інші прямі 

витрати 

Загально-

виробничі 

витрати 

 Кредит кореспондуючого рахунку 203  207 207  66 65  13  63  91   

 Сальдо на початок   -                     

2311 “Витрати на перевезення у звичайному режимі руху”  

1. 

Звіт 

центру 

відпові-

даль-

ності 

Списано паливо (бензин, дизельне пальне, газ) 8235        8235 

2. Списано моторні олії 82        82 

3. Списано акумуляторні батареї  31       31 

4. Списано запасні частини  463       463 

5. Списано автомобільні шини   45      45 

6. Нараховано заробітну плату водіям транспортних 

засобів    3846     3846 

7. Відрахування на соціальні заходи від суми витрат на 

оплату праці водіїв транспортних засобів     845    845 

8. Нараховано знос транспортних засобів      6938   6938 

9. Витрати на ремонт і технічне обслуговування 

транспортних засобів власними силами  11  8 2    21 

10. Вартість робіт і послуг, виконаних сторонніми 

організаціями       32  32 

11. Списано розподілені загальновиробничі витрати        6325 6325 

Разом 8317 505 45 3854 847 6938 32 6325 26863 
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Кредит рахунку 231 “Витрати на регулярні пасажирські перевезення” 

 

№ 

з/п 
Підстава запису 

Зміст 

Фактична собівартість наданих послуг, кредит рахунків 

Паливо,  

моторні 

олії 

Акумуля-

торні 

батареї, 

запасні 

частини 

Автомобіль-

ні шини 

Заробітна 

плата 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

Аморти-

зація 

Інші 

прямі 

витрати 

Загально-

виробничі 

витрати Всього 

Дебет кореспондуючого 

рахунку 
9031 9031 9031 9031 9031 9031 9031 9031 

1. 
Звіт центру 

відповідальності 

Списано фактичні витрати на 

регулярні пасажирські перевезення 

на собівартість реалізованих послуг 
8317 505 45 3854 847 6938 32 6325 26863 

  Разом 8317 505 45 3854 847 6938 32 6325 26863 

 Сальдо на кінець - 

 

 

31.10.2019 р. 
Склав ______________________________.___ 

                 (підпис)                          (ПІБ) 

(дата складання) Перевірив ______________________________ ___ 
                     (підпис)                        (ПІБ) 

Примітка. Розроблено автором  
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Додаток К 

Порядок розрахунку тарифу на перевезення пасажирів у звичайному режимі руху 

міського сполучення Підприємства № 1* 

 

№ з/п 
Показники Сума, тис. грн 

1. Паливо  135089,5 

2. Амортизація 116895,3 

3. Витрати на оплату праці 64420,4 

4. Відрахування на соціальні заходи 14172,3 

5. Запчастини 7671,0 

6. Мастила 1361,7 

7. Акумулятори, шини 1178,0 

8. Загальновиробничі витрати 105962,4 

9. Разом: 446750,6 

10. Доходи 244566,0 

11. Ціна квитка 7,0 

12. Кількість перевезених пасажирів, тис. шт. 34938 

13. Собівартість 12,78 

 

* Розрахунок здійснювався на основі структури розрахунку ЛК АТП № 1 із внесенням коригуючого 

коефіцієнта у зв’язку із конфіденційністю інформації. 

 

 

 

1. Загальна характеристика маршруту № 1 

 
Кількість автотранспортних засобів на маршруті, один. 14 

Довжина маршруту в прямому напрямку, км 16,9 

Розрахунковий час в дорозі в одному напрямку, хв 60 

Нульовий пробіг у прямому напрямку, км 5 

Довжина маршруту в зворотному напрямку, км 16,9 

Розрахунковий час в дорозі у зворотному напрямку, хв 60 

Нульовий пробіг у зворотному напрямку, км 5 
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2. Розрахунок витрат на паливо  

Розрахунок транспортної роботи транспортного засобу за 1 день, км 

№ 
Транспортний 

засіб 
Маршрут 

Довжина 

маршруту у 

прямому 

напрямку 

Кількість прямих 

рейсів                     

1 транспортного 

засобу 

Довжина 

маршруту у 

зворотному 

напрямку 

Кількість 

зворотних рейсів 

1 транспортного 

засобу 

Нульовий 

пробіг у 

прямому 

напрямку 

Нульовий 

пробіг у 

зворотному 

напрямку 

Транспортна робота                      

1 транспортного 

засобу за день, км 

1 
Електрон 

А18501 
1 16,9 8 16,9 8 5 5 280,4 

 

Помісячний розрахунок транспортної роботи 1 транспортного засобу, км 
Транспортний 

засіб 
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

Транспортна 

робота                 

1 транспортного 

засобу за рік, км 

К-сть днів в 

місяці 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Електрон 

А18501 
8692,4 7851,2 8692,4 8412,0 8692,4 8412,0 8692,4 8692,4 8412,0 8692,4 8412,0 8692,4 102346,0 

 

Розрахунок сумарного коригуючого коефіцієнта на паливо 
№ Транспортний засіб Маршрут Температурний коефіцієнт Міський коефіцієнт Зупиночний коефіцієнт Сумарний коефіцієнт 

1 
Електрон 

А18501 
1 0,00 0,10 0,10 0,20 
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Розрахунок витрат палива на 1 км пробігу 

№ 
Транспортний 

засіб 

Лінійна норма витрат 

палива на 100 км 

Коефіцієнт приведення лінійної 

норми витрат на 1 км 

Лінійна норма 

витрат на 1 км 

Сумарний 

коефіцієнт (+ 1) 

Загальні нормативні витрати 

палива на 1 км пробігу, л 

1 

Електрон 

А18501 

35 0,01 0,35 1,20 0,42 

 

Розрахунок витрат палива відповідно до кількості транспортних засобів, грн 

№ 
Транспортний 

засіб 
Маршрут 

Витрати палива 

транспортного засобу 

за 1 рік 

Вартість 

палива, грн 

Вартість палива, що 

припадає на 

транспортний засіб, грн 

К-сть транспортних 

засобів, одиниць 

Загальна 

вартість палива, 

грн 

Витрати на 

паливо в рік, 

грн 

1 

Електрон 

А18501 

1 42985,3 22,45 964925,0 14 13508950,0 13508950,0 

 

Примітка. Розраховано автором за результатами проведеного дослідження 
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Додаток Л 
 

Таблиця Л.1 

Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових 

актів України надається право безоплатного проїзду у громадському 

наземному транспорті у 2019 р. 

Категорія громадян, яким 

надана пільга 

Вид документа, що дає право на 

безоплатний проїзд 

Назва нормативно-правового 

акту 

Пункт, 

частина, 

стаття 

1 2 3 4 

І. Ветерани війни 

1. Учасники бойових дій та 

особи, прирівняні до них         

(в т.ч. АТО) 

Посвідчення учасника бойових дій 

Закон України від 22.10.1993        

№ 3551-ХІІ «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

п. 7, ч. 1, 

ст. 12 

2. Особи з інвалідністю війни 

та особи, які прирівняні до них 
Посвідчення інваліда війни 

п. 7, ч. 1, 

ст. 13 

3. Особа, яка супроводжує 

особу з інвалідністю внаслідок 

війни I групи 

Посвідчення інваліда війни             

I групи, якого супроводжує одна 

особа 

п. 7, ч. 1, 

ст. 13 

4. Особи, на яких 

поширюється дія Угоди про 

взаємне визнання прав на 

пільговий проїзд для осіб з 

інвалідністю та учасників 

Великої вітчизняної війни, а 

також осіб, прирівняних до 

них 

Посвідчення, що вказані в п. 1-3, у 

т.ч. й посвідчення, видані 

відповідними органами СРСР, 

союзних республік, які існували на 

його території, за зразками, що 

діяли до 01.01.1992 року 

Угода про взаємне визнання прав 

на пільговий проїзд для інвалідів 

та учасників Великої вітчизняної 

війни, а також осіб, прирівняних 

до них від 12.03.1993 (Угода країн 

СНД) 

Додаток 3 

до Угоди 

ІІ. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

5. Громадяни, віднесені до 

категорії 1 

Посвідчення особи, яка 

постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

(категорія 1 серія А (з вкладкою)) 
Закон України від 28.02.1991        

№ 796-ХІІ «Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» та 

зміни до нього 

п. 15, ч. 1, 

ст. 20 

6. Громадяни-учасники 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, які 

належать до категорії 2 

Посвідчення учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС зі штампом червоного 

кольору «Перереєстровано» 

(категорія 2 серія А) 

п. 9, ч. 1, 

ст. 21 

7. Діти, яким встановлено 

інвалідність, пов’язану з 

Чорнобильською катастрофою 

Посвідчення дитини, яка потерпіла 

від Чорнобильської катастрофи 

серія Д (з вкладкою до 

посвідчення) 

ст. 30 

III. Особи з інвалідністю 

8. Особи з інвалідністю I, II,   

III групи 

Пенсійне посвідчення 

Посвідчення, що підтверджує 

призначення соціальної допомоги 

Постанова КМУ "Про поширення 

чинності постанови КМУ від 

17.05.93.№354" від 16.08.94. №555 

п. 1 

9. Особи з інвалідністю по 

зору I-II груп 

Постанова Ради Міністрів СРСР 

від 09.03.54 №399, Закон України 

"Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні" 

п. 1 

10. Дитина з інвалідністю  

Закон України від 21.03.1991 № 

875-ХІІ «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» 

ч. 2,       

ст. 381 
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Продовження табл. Л.1 
1 2 3 4 

11. Особа, яка супроводжує 

особу з інвалідністю I групи 

або дитину з інвалідністю 

Один супроводжуючий   

ІV. Інші категорії громадян 

12. Пенсіонери за віком Пенсійне посвідчення 

Постанова КМУ "Про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування" від 

17.05.93 № 354 

п. 1 

13. Військовослужбовці, які 

стали особами з інвалідністю 

внаслідок бойових дій, 

учасники бойових дій та 

прирівняні до них особи, 

батьки військовослужбовців, 

які загинули чи померли або 

пропали безвісті під час 

проходження військової 

служби 

Пенсійне посвідчення з відміткою 

"Інвалід армії". 

Посвідчення інваліда війни. 

Посвідчення учасника бойових 

дій. Посвідчення члена сім'ї 

загиблого. 

Закон України від 20.12.1991       № 

2011-ХІІ "Про соціальний і 

правовий захист 

військовослужбовців та членів їх 

сімей" 

ч. 4, ст. 14 

14. Ветерани: військової 

служби, органів внутрішніх 

справ, податкової міліції, 

державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-

виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, 

Державної служби  

спеціального зв’язку та захисту 

інформації  

України 

Посвідчення ветерана: військової 

служби, органів внутрішніх 

справ, податкової міліції, 

державної пожежної охорони, 

Державної кримінально-

виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, 

Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації 

України або пенсійне посвідчення 

з відповідною відміткою 

Закон України від 24.03.1998       № 

203/98 «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ і деяких 

інших осіб та їх соціальний захист» 

п. 11, ст. 6 

15. Діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського 

піклування, що виховуються 

або навчаються у навчально-

виховних та навчальних 

закладах 

Єдиний квиток 

Постанова КМУ від 05.04.1994     

№ 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального 

забезпечення дітей сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування» 

п. 11 

16. Діти до 6 років (без 

зайняття окремого місця для 

сидіння) 

  

Постанова КМУ від 18.02.97        № 

176 "Про затвердження Правил 

надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту" 

п. 7,        

ст. 159 

17. Діти з багатодітних сімей 
Посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї 

Закон України від 26.04.2001       № 

2402-ІІІ «Про охорону дитинства» 

п. 4, ч. 6, 

ст. 13 

18. Реабілітовані громадяни Посвідчення реабілітованого 

Закон України від 17.04.1991       № 

962- XII «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні» 

п. 11, ст. 6 

19. Постраждалі учасники 

Революції Гідності 

Посвідчення "Постраждалий 

учасник Революції Гідності" Закон України від 14.11.2017       № 

2203-VIII «Про внесення змін до 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

п. 7, ч. 1, 

ст. 12 

19.1 Постраждалі учасники 

Революції Гідності 

В період до видачі відповідного 

посвідчення пільги надаються на 

підставі довідки, виданої 

структурними підрозділами 

соціального захисту. 

Розділ II, 

при-

кінцеві 

положен-

ня 

Примітка. Узагальнено автором 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку руху 

квитків та отримання доходу від їх реалізації 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Оплачено рахунок постачальника за 

бланки пасажирських квитків 

631 “Розрахунки з 

вітчизняними 

постачальниками” 

311 “Поточні 

рахунки в 

національній 

валюті” 

2 
Відображено податковий кредит з 

ПДВ у сумі передоплати 

641 “Розрахунки за 

податками” 

644 “Податковий 

кредит” 

3 

Одержано квитки на склад 

підприємства: 

- купівельна вартість без ПДВ 

 

 

- сума податкового кредиту з ПДВ 

 

 

- номінальна вартість (у 

забалансовому обліку) 

 

209 “Інші матеріали” 

 

 

644 “Податковий 

кредит”  

 

 

081 “Бланки квитків на 

складі” 

 

631 “Розрахунки з 

вітчизняними 

постачальниками” 

631 “Розрахунки з 

вітчизняними 

постачальниками” 

 

— 

4 

Видано квитки зі складу у квиткову 

касу для підготовки до реалізації: 

- за закупівельною вартістю 

 

- за номінальною вартістю (у 

забалансовому обліку) 

 

 

949 “Інші витрати 

операційної діяльності” 

082 “Бланки квитків у 

касі” 

 

 

209 “Інші 

матеріали” 

081“Бланки квитків 

на складі” 

5 
Видані квитки під звіт водіям для 

реалізації (у забалансовому обліку) 

083 “Бланки квитків у 

підзвіті водіїв 

(кондукторів)” 

082 “Бланки квитків 

у касі” 

6 

До каси підприємства надійшла 

виручка від реалізації квитків (за 

надані послуги з перевезення 

пасажирів) 

301 “Готівка в 

національній валюті” 

 

 

301 “Готівка в 

національній валюті” 

 

 

301 “Готівка в 

національній валюті” 

7031 “Дохід від 

перевезень пасажирів 

у звичайному режимі 

руху”, 

7032 “Дохід від 

перевезень пасажирів 

у експресному 

режимі руху”, 

7033 “Дохід від 

перевезень пасажирів 

нічними автобусами” 

7 

Відображено суму податкового 

зобов’язання з ПДВ у вартості 

реалізованих квитків 

703 “Дохід від реалізації 

робіт і послуг”  

641 “Розрахунки за 

податками” 

8 

Списано собівартість реалізованих 

квитків з підзвіту осіб, 

відповідальних за їх реалізацію 

— 

083 “Бланки квитків у 

підзвіті водіїв 

(кондукторів)” 
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Продовження табл. М.1 

1 2 3 4 

9 

Повернено в касу підприємства 

залишок нереалізованих квитків: 

- придатних до реалізації 

 

 

- таких, що підлягають знищенню 

082 “Бланки квитків у 

касі” 

 

084 “Бланки 

нереалізованих квитків, 

що підлягають 

знищенню” 

083 “Бланки квитків у 

підзвіті водіїв 

(кондукторів)” 

083 “Бланки квитків у 

підзвіті водіїв 

(кондукторів)” 

10 
Списано квитки за актом про 

знищення 
— 

084 “Бланки 

нереалізованих 

квитків, що 

підлягають 

знищенню” 

11 
Здано виторг від реалізації квитків у 

банк 

311 “Поточні рахунки в 

національній валюті” 

301 “Готівка в 

національній валюті” 

Примітка. Узагальнено автором 
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Додаток Н 

 

Особливості управлінського контролю і оцінювання діяльності 

окремих видів центрів відповідальності 

 
Центри витрат (Expense/Cost Centers) – центри відповідальності, менеджери яких 

несуть відповідальність і контролюють витрати, але не контролюють та не несуть 

відповідальність за доходи чи інвестиції. 

Центри технологічних витрат (Engineered Expense/Cost Centers) – центри 

витрат, для яких всі чи більшість підконтрольних витрат носять технологічний 

характер, тобто безпосередньо пов’язані з обсягами діяльності. 

 

 
 

Центрам технологічних витрат притаманні такі особливості: 

1. Вхідні ресурси центру технологічних витрат можуть бути виміряні й оцінені 

у вартісному виразі. 

2. Вихідний продукт центру технологічних витрат може бути виміряний й 

оцінений у натуральних одиницях. 

3. Може бути визначена оптимальна величина грошових витрат на виробництво 

одиниці вихідного продукту. 

Порівняння фактичної величини ресурсів, витрачених на виробництво одиниці 

вихідного продукту центру технологічних витрат, з встановленою оптимальною 

величиною витрат надає інформацію про ефективність діяльності цього центру 

відповідальності. 

Оцінка результативності діяльності центру технологічних витрат здійснюється 

шляхом оцінювання виконання центром відповідальності вимог щодо обсягів 

виготовленої продукції, дотримання стандартів якості продукції й інших завдань, які 

були поставлені перед ним. 

Центри дискретних витрат (Discretionary Expense/Cost Centers) – центри 

витрат, величина більшості підконтрольних витрат котрих технологічно не залежить 

від обсягів діяльності, а визначається керівником відповідного центру витрат, 

виходячи із його суб’єктивного бачення. 

На відміну від центрів технологічних витрат, різниця між бюджетними і 

фактичними величинами витрат центру дискретних витрат не характеризує 

ефективність чи неефективність його діяльності та не може бути використана для 

оцінки вихідного продукту центру дискретних витрат. 

Відмінність між центрами технологічних і дискретних витрат полягає також в 

особливостях підготовки оперативних планів і бюджетів. У той час, коли величина 

вихідного продукту центрів технологічних витрат суттєво залежить від обсягів 

діяльності інших центрів відповідальності, визначення обсягу робіт і відповідно 

величини вихідного продукту є ключовим питанням, котре вирішується у процесі 

оперативного планування і бюджетування центрів дискретних витрат. 
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Фінансовий контроль на рівні центрів дискретних витрат також має свої 

особливості порівняно з контролем на рівні центрів технологічних витрат. Менеджери 

центрів технологічних витрат прагнуть мінімізувати операційні витрати центру 

відповідальності, щоб досягнути кращих показників ефективності діяльності 

порівняно з тими, що визначені стандартами, відповідно, контроль діяльності центрів 

технологічних витрат в основному відбувається на етапі реалізації затверджених 

планів і бюджетів, у той час коли контроль діяльності центру дискретних витрат у 

значній мірі зосереджений на етапі підготовки й затвердження планів і бюджету центру 

дискретних витрат, оскільки саме на цьому етапі керівник центру дискретних витрат 

обґрунтовує потрібний рівень витрат для виконання поставлених перед центром 

відповідальності цілей. 

Основною метою керівника центру дискретних витрат є досягнення визначених 

цілей, при цьому фінансові показники роботи центру відповідальності не дозволяють 

повноцінно оцінити ефективність діяльності його менеджера. Контроль діяльності 

центрів дискретних витрат у значній мірі ґрунтується на нефінансових показниках 

діяльності, котрі дозволяють оцінити обсяг і якість генерованого цим центром 

відповідальності вихідного продукту. 

Центри доходів (Revenue Centers) – центри відповідальності, менеджери 

котрих несуть відповідальність і контролюють доходи, проте не контролюють витрати, 

які безпосередньо пов’язані з отриманням цих доходів. 

Керівник центру доходів часто не має необхідних повноважень, знань та 

інформації для прийняття рішень щодо встановлення оптимального співвідношення 

між доходами і витратами, тому на менеджера центру доходів рідко покладається 

функція визначення цінової політики. 

 

 
 

Кожен центр доходу є одночасно й центром витрат, але лише у частині витрат, 

які стосуються функціонування безпосередньо цього підрозділу. 

Центри прибутку (Profit Centers) – центри відповідальності, менеджери котрих 

несуть відповідальність і контролюють як доходи, так і пов’язані з ними витрати, але 

не контролюють інвестиції. 
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Перевагами використання центрів прибутку є: 

1) підвищення оперативності прийняття управлінських рішень; 

2) покращення якості прийняття управлінських рішень; 

3) звільнення вищого керівництва від потреби приймати рутинні управлінські 

рішення; 

4) зростання спрямованості менеджменту середньої ланки на генерування 

прибутку й вибору оптимального співвідношення між доходами і витратами; 

5) розширення сфери оцінювання діяльності менеджменту; 

6) забезпечення тренувальної платформи для підготовки майбутніх менеджерів 

корпоративного рівня; 

7) забезпечення даними про рентабельність окремих бізнес-напрямків і 

структурних підрозділів організації. 

Недоліками застосування центрів прибутку є: 

1) втрата контролю з боку вищого керівництва і необхідність адаптації діючої 

системи управлінського контролю; 

2) дефіцит компетентних менеджерів; 

3) можливість виникнення конфліктів між окремими центрами прибутку; 

4) може мати місце акцентування зусиль на отримання прибутку у 

короткостроковій перспективі за рахунок прибутків майбутніх періодів; 

5) втрата синергії; 

6) виникнення додаткових витрат на оплату праці кваліфікованого 

управлінського персоналу. 

Обмеження, які накладаються на центри прибутку: 

1. Обмеження зі сторони корпоративного центру: 

- стратегічні обмеження, зокрема у частині інвестицій й фінансування; 

- обмеження, пов’язані з уніфікацією діяльності; 

- обмеження, пов’язані з централізацією окремих функцій. 

2. Обмеження зі сторони інших бізнес-одиниць. 

Показниками, які використовують для оцінювання результатів роботи 

керівників центру прибутку, є: 

1) маржинальний дохід; 

2) прямий операційний прибуток; 

3) контрольований операційний прибуток; 

4) прибуток до оподаткування; 

5) чистий прибуток. 

Використання кожного із зазначених показників має свої особливості, але при 

цьому потрібно мати на увазі, що бажаним є використання для оцінювання діяльності 

менеджера показників, всі чи більшість елементів яких є підконтрольними цьому 

менеджеру. 
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Центри інвестицій (Investment Centers) – центри відповідальності, менеджери 

котрих несуть відповідальність і контролюють як доходи та пов’язані з ними витрати, 

так й інвестиції у активи центру відповідальності. 

 

 
 
Центром інвестицій є організація в цілому, або окремі дочірні підприємства та 

філії організації, котрі наділені широкими повноваженнями, включаючи прийняття 

інвестиційних рішень, при цьому встановлюється прямий взаємозв’язок між 

величиною інвестованого капіталу і прибутком центру відповідальності. 

Показниками, які використовуються для оцінювання результатів роботи 

керівників центру інвестицій, є: 

1) рентабельність інвестованого капіталу (ROI); 

2) рентабельність чистих активів (RONA); 

3) рентабельність власного капіталу (ROE); 

4) рентабельність активів (ROA); 

5) грошовий потік з розрахунку на інвестований капітал (CFROI); 

6) залишковий прибуток (Residual Income); 

7) економічна додана вартість (EVA). 

Таким чином, управлінський контроль за центрами відповідальності дозволяє 

встановити персоніфіковану відповідальність менеджерів за досягнуті результати. Це 

стимулює осіб, ідентифікованих з центрами відповідальності, орієнтуватися на 

досягнення конкретних, вимірюваних результатів діяльності за напрямами, 

визначеними стратегією компанії. 

 

Примітка. Складено за результатами наукового дослідження автора  
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Додаток П 
 

Таблиця П.1 

Трактування категорій “бюджетування” та “бюджетне планування”  

 у наукових працях вітчизняних і зарубіжних науковців* 

№ 

з/п 
Автор Визначення 

1 2 3 

1. 
С. І. Білобловський 

[26] 

Бюджетування – управлінська технологія, призначена для підвищення 

фінансової обґрунтованості прийнятих управлінських рішень 

2. І. А. Бланк [28] 
Бюджетування – процес розробки конкретних бюджетів відповідно до 

цілей оперативного планування в практичній діяльності компанії 

3. В. В. Бурцев [48] 
Бюджетування – система планування, обліку та контролю результатів 

діяльності підприємства 

4. 

Великий тлумачний 

словник сучасної 

української мови 

(уклад. і голов. ред. 

В. Т. Бусел) [62] 

Бюджетування – це процес розробляння бюджету 

5. О. Н. Волкова [66] 

Бюджетування – це процес узгодженого планування й управління 

діяльністю організації за допомогою бюджетів і економічних 

показників, що дозволяють визначити вклад кожного підрозділу в 

досягнення спільних цілей 

6. Л. Гнилицька [75] 

Бюджетування – процес організації управління фінансово-

господарською діяльністю суб’єктів господарювання, основою якого є 

розроблення бюджетів не лише за центрами відповідальності, а й 

напрямами діяльності, з подальшим контролем за їх виконанням, 

аналізом відхилень фактичних показників від передбачених бюджетом 

та регулювання господарської діяльності з метою узгодження та 

досягнення запланованих результатів на всіх рівнях управління 

7. С. Ф. Голов [77] 

Бюджетування – процес планування майбутньої діяльності 

підприємства, результати якого оформлюються системою 

бюджетування 

8. О. Дронченко [100] 

Бюджетування – це ефективний інструмент управління фінансами 

підприємства з метою вироблення оптимальних напрямів 

використання доходів та формування витрат підприємства у процесі 

здійснення його фінансово-господарської діяльності 

9. 

А. Г. Загородній, 

Г. Л. Вознюк,  

Г. О. Партин [107] 

Бюджетне планування – комплекс організаційно-технічних, 

методичних і методологічних заходів для визначення доходів і 

видатків бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу 

10. 
О. М. Калініна 

[116]  

Бюджетування – це метод управління оборотним капіталом, 

спрямований на виконання короткострокових завдань 

11. С. Є. Ковтун [126] 

Бюджетування – технологія фінансового планування, обліку та 

контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх рівнях 

управління, що дає змогу аналізувати прогнозовані й отримані 

фінансові показники 

12. Д. М. Коркуна [133] Бюджетування – це чітко визначений процес, що розроблений 

підприємством для досягнення поставлених цілей  

13. 
Р. О. Костирко 

[138] 

Бюджетування – це процес планування виробничо-господарської 

діяльності підприємства, процес розроблення, виконання, контролю та 

аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності 

господарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати й отримані 

результати на наступний період 
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Продовження табл. П.1 
1 2 3 

14. 
К. І. Кузьмінська 

[143] 

Бюджетування – це сукупність дій, спрямована на складання 

стратегічного плану діяльності підприємства (загалом та за його 

структурними підрозділами, окремими групами активів тощо) на 

основі аналізу відхилення фактичних показників від нормативних 

15. 

Ю. М. Лапигін, 

Н. Г. Прохорова 

[156] 

Бюджетування – інструмент забезпечення економічної стабільності 

підприємства (внаслідок формування доходної частини, оптимізації 

витратної частини бюджету та впливу на фінансовий результат), 

інституційна одиниця через посилення відповідальності безпосередніх 

виконавців за результати своєї діяльності (з метою досягнення 

економічного ефекту як проміжного до соціального). 

16. Д. С. Лозовицька 

[162] 

Бюджетування – управлінська технологія, складається з трьох 

складових частин: технології бюджетування, до якої входять 

інструменти фінансового планування; організації бюджетування, що 

охоплює фінансову структуру підприємства; автоматизації фінансових 

розрахунків, що передбачає складання фінансових прогнозів. 

17. 
Ф. Ф. Макарук 

[167] 

Бюджетування – узгоджена система управління певними 

структурними підрозділами на основі розроблених бюджетів та 

систематично обробленої інформації, яка безпосередньо пов’язана з 

діяльністю суб’єкта господарювання 

18. Р. М. Мамчур [170] 

Бюджетування – процес побудови та виконання системи бюджетів 

підприємства, який переслідує завдання, визначені загальними 

корпоративними цілями, і є інструментом управління фінансами 

підприємства. 

19. Л. Г. Медвідь [172] 
Бюджетування виступає інструментом системи планування, 

представленим у формі сукупності бюджетів, та включає вартісне 

вираження цілей підприємства 

20. О. Г. Мельник [173] Бюджетування – сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих 

елементів, які задіяні у процесі формування та реалізації бюджетів. 

21. Є. Мягков, С. Кийко, 

В. Баликін [182] 

Бюджетування – регламентований процес формування, розгляду, 

затвердження бюджету підприємства і контролю його виконання 

22. Л. В. Нападовська 

[185] 

Бюджетування – процес трансформації планів діяльності підприємства 

в фінансово-економічні показники; інструмент підвищення 

відповідальності керівників за витрати та досягнення поставленої 

мети; технологія інформаційно-аналітичної підтримки управління, яка 

призначена для підвищення економічної обґрунтованості рішень 

23. 
І. Б. Неміровський, 

І. А. Старожукова 

[191] 

Бюджетування – система бюджетів підрозділів, які інтегровані у 

головний бюджет підприємства, коли кожним підрозділом складається 

власний бюджет на основі внутрішніх норм і нормативів 

законодавства  

24. О. Є. Ніколаєва, 

Т. В. Шішкова [197] 

Бюджетування у вузькому значенні: процес розробки операційних та 

фінансових бюджетів на підприємстві; у загальному значенні: процес 

виконання функціональних завдань фінансового управління 

25. Ю. Л. Овдій [199] 
Бюджетування – управлінська технологія, яка поєднує процес 

оперативного фінансового планування, обліку і контролю операцій. 

26. С. Онищенко [204] 

Бюджетування – процес організації управління фінансово-

господарською діяльністю суб’єктів господарювання, основою якого є 

розроблення бюджетів не лише за центрами відповідальності, а й 

напрямами діяльності, з подальшим контролем за їх виконанням, 

аналізом відхилень фактичних показників від передбачених бюджетом 

та регулювання господарської діяльності з метою узгодження та 

досягнення запланованих результатів на всіх рівнях управління 
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27. 

В. А. Панков,  

С. Я. Єлецьких,  

Н. М. Михайличенко 

[208] 

Бюджетування – інструмент реалізації оперативного й тактичного 

планування розробленням комплексів цільових показників у 

кількісному виразі 

28. 
В. В. Прохорова, 

О. О. Таранець 

[245] 

Бюджетування – це стандартизований процес, що базується як на 

самостійно розроблених, так і на загальновизнаних вимогах і 

процедурах, до яких належать: розроблення бюджетів усіма 

підрозділами; забезпечення єдиного порядку підготовки, аналізу і 

затвердження бюджетів; координація діяльності підрозділів 

підприємства (установи) у процесі розроблення бюджетів; 

структурованість бюджетів; обґрунтованість показників бюджетів; 

відкритість бюджетів до змін 

29. В. П. Савчук [253] Бюджетування – це процес планування майбутньої діяльності 

підприємства, результати якого оформляються системою бюджетів 

30. В. М. Самочкін 

[255] 

Бюджетування – система погодженого управління підрозділами 

підприємства в умовах динамічного бізнесу, що змінюється, 

диверсифікованого бізнесу 

31. А. Ю. Харко [287] 

Бюджетування – планування діяльності підприємства шляхом 

розроблення системи взаємопов’язаних бюджетів, комплексно 

орієнтованих на ринкові потреби й покликаних забезпечити стійкий 

фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до 

його головної місії та статутних завдань 

32. 

В. Е. Хруцький, 

В. В. Гамаюнов 

[289]  

Бюджетування – технологія фінансового планування, обліку та 

контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх рівнях 

управління, що дає змогу аналізувати прогнозовані й отримані 

фінансові показники 

33. 
А. В. Череп 

[59, с. 21] 

Бюджетування слід розглядати як внутрішньофірмовий інструмент 

нарощування вартості бізнесу і як технологію фінансового 

планування, обліку і контролю фінансових потоків в рамках 

внутрішньофірмового економічного управління, що дозволяє 

аналізувати прогнозовані і фактичні результати господарської 

діяльності 

34. Ю. В Чибісов [292] 

Бюджетування – система, яка об’єднує бюджетне планування, облік та 

контроль виконання бюджету. Бюджетне планування та бюджетний 

контроль виступають відповідно проекціями функцій планування та 

контролю загальної системи управління на площину системи 

бюджетування 

35. 

Л. С. Шаховська, 

В. В. Хохлов,   

 О. Г. Кулакова та ін. 

[58] 

Бюджетування – технологія складання скоординованого за всіма 

підрозділами плану наявності ресурсних обмежень, що ґрунтуються на 

комплексному аналізі прогнозів зміни зовнішніх та внутрішніх 

параметрів за допомогою розрахунку економічних і фінансових 

показників та індикаторів діяльності 

36. 
Ю. О. Шумило 

[299]  

Бюджетування – це короткострокове планування доходів і витрат 

підприємства 

37 К. В. Щиборщ [300] 
Бюджетування – процес розробки конкретних бюджетів відповідно до 

цілей оперативного планування в практичній діяльності компанії 

Примітка. Узагальнено автором на підставі літературних джерел 
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Додаток Р 

Функції і принципи бюджетування автотранспортних підприємств 

Таблиця Р.1 

Функції бюджетування автотранспортних підприємств 

№ 

з/п 
Назва функції Зміст функції 

1 2 3 

1. Прогнозування  

Означає, що бюджети є фінансовим втіленням 

майбутніх операцій та умов діяльності 

автотранспортного підприємства з врахуванням 

внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на цю 

діяльність 

2. Планування 

Полягає у визначенні потреби у фінансових ресурсах 

структурних підрозділів автотранспортного 

підприємства для досягнення поставлених цілей і 

передбачає оцінювання необхідних для цього 

доходів та ресурсів: обсягів продажу, обсягів 

закупівель, величини виробничих запасів, величини 

витрат за видами діяльності та елементами, 

виробничих потужностей тощо 

3. Координація (регулювання)  

Передбачає спрямування наявних і мобілізованих 

фінансових ресурсів на досягнення мети, визначеної 

у стратегії розвитку підприємства та узгодження 

взаємодії керівників усіх структурних одиниць як 

центрів відповідальності 

4. Комунікація 

Означає створення комунікаційних зв’язків, з 

допомогою яких відбувається обмін інформацією 

про виробничу діяльність автотранспортного 

підприємства між керівниками усіх структурних 

підрозділів 

5. Контроль  

Спрямована на встановлення результатів діяльності 

кожного центру витрат (центру відповідальності) 

шляхом порівняння бюджетних та фактичних 

показників витрат 

6. Мотивація  

Оскільки виконання запланованих показників є 

критерієм оцінювання ефективності діяльності 

окремих виконавців або структурних підрозділів, то 

застосування до них необхідних стимулів повинно 

гарантувати усвідомлене виконання бюджетів, що 

суттєво підвищує результативність і ефективність 

роботи. Цьому повинно передувати залучення 

працівників і керівників структурних одиниць 

(центрів відповідальності низового рівня) до 

процесу розробки бюджетів, а також чітке 

визначення і своєчасне доведення завдань до 

безпосередніх виконавців 
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Продовження табл. Р.1 
1 2 3 

7. Оцінювання  

Означає, що у випадку виявлення суттєвих 

відхилень фактичних показників витрат від 

бюджетних їх значень потрібно встановлювати 

причини й винуватців таких відхилень та 

можливості управлінського впливу на них 

8. 
Забезпечення прийняття 

управлінських рішень 

Передбачає розроблення заходів та здійснення 

необхідних коригувальних дій, як передумови 

впровадження системи управління витратами за 

відхиленнями у випадку закріплення сфер 

відповідальності за керівниками відповідних рівнів і 

структурних одиниць 

9. 
Управління згідно з 

визначеною відповідальністю 

За менеджером закріпляють чітко визначену ділянку 

роботи із відповідними повноваженнями й 

обов’язками. Коли дії менеджерів не відповідають 

плановим показникам (закладеним у бюджет), тоді 

про відхилення повідомляється вищому 

керівництву, яке, у свою чергу, зосереджує свою 

увагу на цих відхиленнях. 

10. Фокусування уваги 

Менеджери усіх рівнів вчаться думати наперед, 

передбачати результати, вживати заходів з метою 

попередження негативних результатів 

Примітка. Сформовано автором на підставі джерел [26, 54, 57, 61, 79, 123, 138, 165, 

169, 252] 
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Таблиця Р.2 

Принципи бюджетування автотранспортних підприємств 

№ 

з/п 
Назва принципу Зміст принципу 

1 2 3 

1. Системності  
Передбачає, що бюджетування є складовою 

управлінського обліку 

2. Повноти  

Означає, що всі операції, які спричиняють надходження 

або витрачання грошових коштів чи інших ресурсів, а 

також впливають на фінансові результати, мають бути 

відображені у бюджеті 

3. Безперервності  
Передбачає, що бюджетування повинно здійснюватись 

систематично у межах встановленого циклу і розроблені 

бюджети мають безперервно змінювати один одного 

4. Комплексності  

Полягає у функціонуванні бюджетування на усіх стадіях 

використання ресурсів підприємства та здійснення 

господарської діяльності 

5. Всебічності  

Вимагає всебічного й системного розгляду усіх явищ й 

процесів, котрі відбуваються у результаті здійснення 

фінансово-господарської діяльності у їх взаємозв’язку, 

взаємозалежності й динаміці, з використанням 

сукупності методичного інструментарію бюджетування 

6. Систематичності  

Складання бюджетів відбувається систематично по 

відношенню до окремих центрів відповідальності та у 

цілому по підприємству створеними для цього 

бюджетними комітетами, у визначені терміни й на 

засадах планування бюджетного процесу  

7. Періодичності  

Припускає, що бюджети мають складатися на окремі 

періоди (місяць, квартал, рік), тривалість яких 

визначається специфікою і потребами виробничої 

діяльності автотранспортного підприємства  

8. Координації  

Бюджети окремих центрів відповідальності повинні 

бути складені із забезпеченням можливості зведення їх у 

єдиний консолідований бюджет 

9. Гнучкості  

Передбачає можливість внесення коригувань 

запланованих показників та координації діяльності 

автотранспортних підприємств. В процесі діяльності 

можуть виникати непередбачені обставини, котрі 

можуть спричиняти додаткові надходження або витрати, 

тому усі бюджети мають містити резерви для виправлень 

10. Централізації  

Означає, що бюджетування є важливим інструментом 

фінансового управління, яке повинно здійснюватися з 

єдиного центру (фінансово-аналітичного відділу або 

відділу прогнозування) 

11. Спеціалізації бюджетів  

Грошові надходження і виплати відображаються за їх 

видами та джерелами виникнення, що надає змогу 

проконтролювати рух грошових коштів в розрізі 

окремих центрів відповідальності 
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1 2 3 

12. 
Багатоваріантності 

бюджетів  

Передбачає врахування внутрішніх і зовнішніх факторів, 

котрі впливають на виробничу діяльність підприємства 

й розгляд декількох можливих варіантів розвитку 

ринкових і виробничих ситуацій 

13. Точності  

Означає, що усі операції та пов’язані з ними 

надходження і вибуття ресурсів повинні базуватися на 

реальних прогнозах 

14. Прозорості  

Передбачає, що бюджети мають складатися таким 

чином, щоб усі задіяні у їх виконанні особи чітко 

уявляли завдання, які перед ними ставляться, і мали 

стимули до їх виконання 

15. Декомпозиції  
Передбачає, що кожний бюджет нижчого рівня є 

деталізацією бюджету більш високого рівня 

16. Економічності  

Означає, що витрати на здійснення бюджетування 

повинні бути порівнянними з ефектом від його 

використання 

17. Відповідальності  

Передбачає відповідальність керівників структурних 

одиниць, які задіяні у виробничих процесах, за 

результати їх роботи, а керівника виробничого відділу – 

за оптимізацію витрат кожного етапу виробничого 

процесу 

18. Релевантності інформації  

Означає, що отримані у результаті виконання бюджетів 

центрів відповідальності усі суттєві дані про витрати 

повинні відповідати бажаним результатам використання 

ресурсів, що забезпечує прийняття правильних 

управлінських рішень  

19. 
Управлінських 

повноважень   

Припускає можливість прийняття управлінських рішень 

керівниками центрів відповідальності у межах наданих 

їм повноважень  

20. Зворотний зв’язок  

Наявність впливу управлінських рішень, прийнятих за 

результатами здійсненого бюджетного контролю, на 

господарські процеси, які відбуваються на підприємстві 

Примітка. Сформовано автором на підставі джерел [23, 99, 221, 285] 
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Додаток С 

 

Львівське комунальне автотранспортне 

підприємство № 1__ 
                                  (назва підприємства) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Директор 
  _____________________  

    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“26” __грудня__ 2018 р. 

Методичні рекомендації з бюджетування витрат 
 

1. Загальні положення 
1.1. Методичні рекомендації з бюджетування (далі Рекомендації) є основним 

документом, що описує систему бюджетування витрат у Львівському комунальному 

автотранспортному підприємстві № 1 (далі Підприємство), принципи, методологію та 

організаційні основи її функціонування. 

1.2. Дійсні Рекомендації затверджуються директором підприємства та вводяться у дію 

наказом по Підприємству.   

Дійсні Рекомендації визначають: 

– основні поняття; 

– завдання бюджетування;  

– принципи бюджетування;  

– організаційні та методичні основи складання бюджетів;  

– регламенти бюджетування; 

– розподіл відповідальності за складання та використання бюджетів за центрами 

відповідальності;  

– методи бюджетного контролю та способи матеріального стимулювання за виконання 

бюджетних показників. 
 

2. Основні поняття, завдання та принципи 

2.1. Основні поняття та категорії: 

Бюджет – це створений за певними правилами фінансовий план, який пояснює майбутні 

операції й оцінює очікуваний напрямок дій для досягнення стратегічних і оперативних цілей 

підприємства. 

Бюджетування – процес узгодженого планування (прогнозування) та управління 

діяльністю підприємства за допомогою бюджетів і економічних показників, що дозволяють 

визначити вклад кожного центру відповідальності в досягнення спільних цілей. 

Бюджетування – це управлінська технологія, що формує необхідне інформаційне 

забезпечення для складання, обліку виконання, оперативного коригування, контролю й оцінки 

виконання бюджетів центрів відповідальності та дозволяє досягти оптимальних результатів у 

встановлені строки, організувати матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, забезпечити 

обґрунтованість управлінських рішень. 

Центр відповідальності – відокремлений підрозділ чи структурна одиниця 

підприємства, які очолює керівник, що володіє делегованими повноваженнями та відповідає 

за результати його діяльності. 

Центр витрат – це центр відповідальності, менеджер якого несе відповідальність та 

контролює витрати, але не контролює та не несе відповідальність за доходи чи інвестиції. 

Центри технологічних витрат – це центри витрат, для яких всі або більшість 

підконтрольних витрат носять технологічний характер, тобто безпосередньо пов’язані з 

обсягами діяльності. 

Центри дискретних витрат – це центри витрат, величина більшості підконтрольних 

витрат яких технологічно не залежна від обсягів діяльності, а визначається менеджментом 

відповідного центру витрат, виходячи з його суб’єктивного бачення. 
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2.2. Завдання системи бюджетування полягає у: 

– підвищенні ефективності використання наявних у розпорядженні Підприємства чи 

центрів відповідальності ресурсів й активів і відповідальності керівників центрів 

відповідальності за надані у їх розпорядження ресурси та активи; 

– обґрунтуванні витрат та підтриманні функцій поточного їх планування на кожній стадії 

операційної діяльності (за центрами відповідальності);  

– оцінюванні діяльності центрів витрат через порівняння фактичних витрат із 

плановими; 

– забезпеченні виконання бюджетів витрат за центрами відповідальності і їх контролі; 

– підвищенні обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються на всіх рівнях 

управління; 

– забезпеченні кращого взаємозв’язку між інтересами окремого підрозділу й інтересами 

Підприємства у цілому; 

– удосконаленні стимулювання керівників і працівників структурних підрозділів 

(центрів відповідальності) Підприємства для підвищення ефективності їх діяльності; 

– проведенні моніторингу ефективності ведення господарської діяльності Підприємства; 

– прогнозуванні, аналізуванні і оцінюванні різних сценаріїв зміни діяльності 

Підприємства, його структурних підрозділів й видів діяльності для оперативного прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

 

2.3. Функції бюджетування  

– прогнозування – означає, що бюджети є фінансовим втіленням майбутніх операцій та 

умов діяльності автотранспортного підприємства з врахуванням внутрішніх і зовнішніх 

факторів впливу на цю діяльність; 

– планування – полягає у визначенні потреби у фінансових ресурсах структурних 

підрозділів автотранспортного підприємства для досягнення поставлених цілей і передбачає 

оцінювання необхідних для цього доходів та ресурсів: обсягів продажу, обсягів закупівель, 

величини виробничих запасів, величини витрат за видами діяльності та елементами, 

виробничих потужностей; 

– координація – передбачає спрямування наявних і мобілізованих фінансових ресурсів 

на досягнення мети, визначеної у стратегії розвитку підприємства, та узгодження взаємодії 

керівників усіх структурних одиниць як центрів відповідальності; 

– комунікація – означає створення комунікаційних зв’язків, з допомогою яких 

відбувається обмін інформацією про виробничу діяльність автотранспортного підприємства 

між керівниками усіх структурних підрозділів; 

– контроль – спрямована на встановлення результатів діяльності кожного центру витрат 

(центру відповідальності) шляхом порівняння бюджетних та фактичних показників витрат; 

– мотивація – оскільки виконання запланованих показників є критерієм оцінювання 

ефективності діяльності окремих виконавців або структурних підрозділів, то застосування до 

них необхідних стимулів повинно гарантувати усвідомлене виконання бюджетів, що суттєво 

підвищує результативність і ефективність роботи. Цьому повинно передувати залучення 

працівників і керівників структурних одиниць (центрів відповідальності низового рівня) до 

процесу розробки бюджетів, а також чітке визначення і своєчасне доведення завдань до 

безпосередніх виконавців; 

– оцінювання – означає, що у випадку виявлення суттєвих відхилень фактичних 

показників витрат від бюджетних їх значень потрібно встановлювати причини й винуватців 

таких відхилень та можливості управлінського впливу на них; 

– забезпечення прийняття управлінських рішень – передбачає розроблення заходів та 

здійснення необхідних коригувальних дій як передумови впровадження системи управління 

витратами за відхиленнями у випадку закріплення сфер відповідальності за керівниками 

відповідних рівнів і структурних одиниць; 

– управління згідно з визначеною відповідальністю – за менеджером закріпляють чітко 
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визначену ділянку роботи із відповідними повноваженнями й обов’язками. Коли дії 

менеджерів не відповідають плановим показникам (закладеним у бюджет), тоді про 

відхилення повідомляється вищому керівництву, яке, у свою чергу, зосереджує свою увагу на 

цих відхиленнях; 

– фокусування уваги – менеджери усіх рівнів вчаться думати наперед, передбачати 

результати, уживати заходів з метою попередження негативних результатів. 

 

2.4. Принципи бюджетування: 

– системності – передбачає, що бюджетування є складовою управлінського обліку; 

– повноти – означає, що всі операції, які спричиняють надходження або витрачання 

грошових коштів чи інших ресурсів, а також впливають на фінансові результати, мають бути 

відображені у бюджеті;  

– безперервності – передбачає, що бюджетування повинно здійснюватись систематично 

у межах встановленого циклу і розроблені бюджети мають безперервно змінювати один 

одного; 

– комплексності – полягає у функціонуванні бюджетування на усіх стадіях використання 

ресурсів підприємства та здійснення господарської діяльності; 

– всебічності – вимагає всебічного й системного розгляду усіх явищ й процесів, котрі 

відбуваються у результаті здійснення фінансово-господарської діяльності у їх взаємозв’язку, 

взаємозалежності й динаміці, з використанням сукупності методичного інструментарію 

бюджетування; 

– систематичності – складання бюджетів відбувається систематично по відношенню до 

окремих центрів відповідальності та у цілому по підприємству створеними для цього 

бюджетними комітетами, у визначені терміни й на засадах планування бюджетного процесу; 

– періодичності – припускає, що бюджети мають складатися на окремі періоди (місяць, 

квартал, рік), тривалість яких визначається специфікою і потребами виробничої діяльності 

автотранспортного підприємства; 

– координації – бюджети окремих центрів відповідальності повинні бути складені із 

забезпеченням можливості зведення їх у єдиний консолідований бюджет; 

– гнучкості – передбачає можливість внесення коригувань запланованих показників та 

координації діяльності автотранспортних підприємств. В процесі діяльності можуть виникати 

непередбачені обставини, котрі можуть спричиняти додаткові надходження або витрати, тому 

усі бюджети мають містити резерви для виправлень; 

– централізації – означає, що бюджетування є важливим інструментом фінансового 

управління, яке повинно здійснюватися з єдиного центру (фінансово-аналітичного відділу або 

відділу прогнозування);  

– спеціалізації бюджетів – грошові надходження і виплати відображаються за їх видами 

та джерелами виникнення, що надає змогу проконтролювати рух грошових коштів в розрізі 

окремих центрів відповідальності; 

– багатоваріантності бюджетів – передбачає врахування внутрішніх і зовнішніх 

факторів, котрі впливають на виробничу діяльність підприємства й розгляд декількох 

можливих варіантів розвитку ринкових і виробничих ситуацій; 

– точності – означає, що усі операції та пов’язані з ними надходження і вибуття ресурсів 

повинні базуватися на реальних прогнозах; 

– прозорості – передбачає, що бюджети мають складатися таким чином, щоб усі задіяні 

у їх виконанні особи чітко уявляли завдання, які перед ними ставляться, і мали стимули до їх 

виконання; 

– декомпозиції – передбачає, що кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією бюджету 

більш високого рівня; 

– економічності – означає, що витрати на здійснення бюджетування повинні бути 

порівнянними з ефектом від його використання; 

– відповідальності – передбачає відповідальність керівників структурних одиниць, які 
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задіяні у виробничих процесах, за результати їх роботи, а керівника виробничого відділу – за 

оптимізацію витрат кожного етапу виробничого процесу; 

– релевантності інформації – означає, що отримані у результаті виконання бюджетів 

центрів відповідальності усі суттєві дані про витрати повинні відповідати бажаним 

результатам використання ресурсів, що забезпечує прийняття правильних управлінських 

рішень; 

– управлінських повноважень – припускає можливість прийняття управлінських рішень 

керівниками центрів відповідальності у межах наданих їм повноважень; 

– зворотний зв’язок – наявність впливу управлінських рішень, прийнятих за 

результатами здійсненого бюджетного контролю на господарські процеси, які відбуваються 

на підприємстві. 
 

3. Етапи процесу бюджетування 

3.1. Планування обсягів надання послуг з перевезення пасажирів - сектор управлінського 

обліку формує: бюджет реалізації послуг, бюджети прямих матеріальних витрат, прямих 

витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат, адміністративних 

витрат. 

3.2. Формування бюджетів центрів відповідальності – сектор управлінського обліку, 

фінансово-економічний відділ та керівники центрів відповідальності здійснюють підготовку 

проектів бюджетів центрів технологічних і дискретних витрат на основі бюджетів реалізації 

послуг. 

3.3. Узгодження бюджетів – бюджети центрів відповідальності узгоджуються між собою 

з урахуванням особливостей технології та організації виробництва. 

3.4. Затвердження бюджетів – сформовані бюджети реалізації послуг та бюджети за 

центрами відповідальності виносяться на розгляд і затвердження керівництву підприємства. 

3.5. Доведення бюджетів до виконавців (центрів відповідальності) – затверджені 

бюджети передаються структурним підрозділам, керівництво яких відповідає за досягнення 

показників, затверджених у цих бюджетах. 

3.6. Здійснення контролю за виконанням бюджетів центрами відповідальності – 

складання щодекади керівниками центрів відповідальності внутрішньої звітності – звітів про 

виконання бюджетів центрів технологічних і дискретних витрат та здавання їх працівникам 

сектору управлінського обліку. 

3.7. Аналіз результатів контролю виконання бюджетів центрами відповідальності – 

працівники сектору управлінського обліку аналізують відхилення фактичних даних виконання 

бюджетів від запланованих показників й узагальнюють інформацію для розроблення заходів 

з усунення недоліків роботи центрів технологічних і дискретних витрат для прийняття 

управлінських рішень. 

3.8. Прийняття управлінських рішень – розроблення заходів для усунення недоліків 

роботи центрів технологічних і дискретних витрат та коригування бюджетів з метою 

узгодження бюджетних і фактичних показників. 
 

4. Технологічні процедури бюджетування  

Технологічні процедури бюджетування витрат підприємства включають: 

–  аналіз планових показників щодо обсягів надання послуг з перевезення пасажирів; 

–  аналіз виконання показників бюджету за попередні бюджетні періоди; 

–  складання бюджетів центрів відповідальності з урахуванням планових показників 

щодо обсягів надання послуг, а також можливих змін у діяльності підприємства в 

майбутньому; 

–  затвердження сформованих бюджетів, у результаті чого вони стають обов’язковими до 

виконання для відповідних центрів технологічних і дискретних витрат та їх працівників; 

–  виконання бюджетів з відстеженням точності їх виконання; 

–  здійснення контролю за виконанням бюджетів та аналіз результатів контролю; 

–  коригування бюджетів чи діяльності підприємства з метою узгодження бюджетних та 
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фактичних показників. 
 

5. Методи бюджетного планування (прогнозування) 

5.1. Бюджети складаються з використанням таких методів: 

- бюджетування за центрами відповідальності, 

- бюджетування на основі норм і нормативів, 

- зустрічного бюджетування (“комбінований”), 

- бюджетування “від досягнутого”,  

- неперервного бюджетування. 

5.2. Метод бюджетування за центрами відповідальності передбачає вибір конкретних 

центрів відповідальності (центрів технологічних і дискретних витрат) та складання бюджетів 

тільки з урахуванням витрат, які цими центрами безпосередньо контролюються й 

регулюються. 

5.3. Нормативний метод передбачає розрахунок бюджетних показників на основі норм 

та нормативів. 

5.4. Метод зустрічного бюджетування (“комбінований” – планування бюджетних 

показників “згори-донизу” і “знизу-вгору”) – передбачає таку послідовність дій: вище 

керівництво встановлює планові показники щодо обсягів надання послуг; керівники центрів 

відповідальності разом з працівниками сектору управлінського обліку формують бюджети 

центрів витрат; бюджети центрів відповідальності консолідуються фінансово-економічною 

службою та подаються вищому керівництву для затвердження. 

5.5. Метод бюджетування “від досягнутого” передбачає складання бюджету на підставі 

фактичних результатів діяльності підприємства, досягнутих у попередньому періоді, які 

використовуються як базові для розрахунку бюджетних показників для наступного періоду. 

При цьому використовують технологію нарощування (розрахунок бюджетів на підставі 

звітних показників попереднього періоду з урахуванням перспектив діяльності у майбутньому 

періоді). 

5.6. Метод неперервного бюджетування дає змогу за результатами виконання бюджетів 

за певний мінімальний період (за декаду місяця) вносити корективи і зміни до бюджетів 

залишкового бюджетного періоду та розробляти бюджети на мінімальний бюджетний період. 
 

6. Організація процесу бюджетування 

6.1. Управління процесом бюджетування здійснюється на двох рівнях: 

– бюджетний комітет (працівники фінансово-економічного відділу та сектору 

управлінського обліку); 

– керівники центрів відповідальності. 

6.2. Бюджетний комітет створюється для організації контролю за функціонуванням 

бюджетного процесу та виконанням Рекомендації з бюджетування на Підприємстві. 

6.3. Основні завдання та функції бюджетного комітету: 

– контроль та моніторинг процесу бюджетування на Підприємстві, 

– затвердження скоригованих варіантів бюджетів усіх рівнів. 

6.4. Організація перевірки причин відхилень отриманих результатів від бюджетних 

показників: 

– розгляд та затвердження аналізу причин невиконання бюджетів, представлених 

сектором управлінського обліку Підприємства. 

– розгляд та затвердження рекомендацій сектору управлінського обліку та керівників 

центрів відповідальності про заходи щодо виправлення ситуації в окремому центрі 

відповідальності та/або на Підприємстві загалом; 

– проведення попередньої експертизи з питань здійснення бюджетного процесу на всіх 

рівнях управління Підприємства. 

6.5. Рішення бюджетного комітету з усіх питань, що відносяться до компетенції центрів 

відповідальності, носять рекомендаційний характер та виступають в якості обґрунтування для 

наступних рішень керівництва Підприємства. 
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У своїй діяльності бюджетний комітет може запитувати будь-яку інформацію у всіх 

підрозділів Підприємства. 

6.6. Бюджети на підприємстві затверджуються не пізніше ніж за місяць до початку 

фінансового року. Бюджети розробляються на фінансовий рік з розбивкою поквартально. 
 

7. Організація бюджетного контролю 

7.1. Контроль процесу бюджетування на Підприємстві здійснюється бюджетним 

комітетом. 

7.2. Контроль за виконанням бюджетів: бюджету реалізації послуг, бюджету прямих 

матеріальних витрат, бюджету прямих витрат на оплату праці, бюджету інших прямих витрат, 

бюджету загальновиробничих витрат; бюджету адміністративних витрат здійснює керівник 

сектору управлінського обліку. 

7.3. Контроль за правильністю заповнення форм бюджетів центрів відповідальності та 

достовірністю включеної інформації здійснює керівник сектору управлінського обліку. 

7.4. Аналіз наданої інформації про витрати центрів відповідальності в управлінській 

звітності та виявлення причин відхилень фактичних даних від бюджетних показників 

здійснюють працівники сектору управлінського обліку (бухгалтери-аналітики). 

Виявлення причин відхилень фактичних показників від бюджетних здійснюється на 

підставі управлінської звітності за системою кодів, наведених у таблиці. 

Таблиця 

Система кодів відхилень фактичних показників витрат діяльності  

від показників бюджетів 
Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 

1 – х Код центру відповідальності 

2 – х Код витрат за цільовим призначенням у системі 

управління 

2 рівень 
1 Позитивне відхилення 

2 Негативне відхилення 

3 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не 

відбулась 

2 В результаті економії ресурсів 

3 В результаті перевитрачання ресурсів 

4 В результаті зловживань та невідповідних дій 

працівників 

5 Інші (вказати) 

4 рівень 
1 – х Код відповідальної особи (керівника центру 

відповідальності) 

 

7.5. Результати виконання бюджетів центрів відповідальності щомісяця доповідаються 

бюджетному комітету. За наданою інформацією бюджетний комітет та директор 

Підприємства приймають рішення про заходи з виправлення негативних тенденцій у 

невиконанні бюджетних показників та заохоченні тих центрів відповідальності, котрі 

виконали бюджетні нормативи. 

 

8. Структура бюджетів 

8.1. Операційні бюджети підприємства – це сукупність бюджетів витрат та доходів, які 

забезпечують складання бюджетного звіту про фінансові результати. Основна частина 

операційних бюджетів прямо чи опосередковано впливає на кінцеві показники і, перш за все, 

на показники доходів, витрат та ефективності діяльності підприємства. 

8.2. Система операційних бюджетів Підприємства складається з: бюджету реалізації 

послуг, бюджету прямих матеріальних витрат, бюджету прямих витрат на оплату праці, 

бюджету інших прямих витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету 

адміністративних витрат. 

8.3. Із урахуванням галузевої специфіки діяльності автотранспортних підприємств в 
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умовах обліку витрат за центрами відповідальності система бюджетів витрат включає: 

– бюджети центрів технологічних витрат; 

– бюджети центрів дискретних витрат. 
 

9. Звітність про виконання бюджетів 

9.1. Внутрішня звітність про витрати діяльності підприємств – це: 

– внутрішня звітність про виконання бюджетів витрат за центрами відповідальності, що 

містить: звіти центрів відповідальності – технічний підрозділ (служба технічного 

забезпечення, господарська служба, служба експлуатації маршрутів), фінансово-економічний 

підрозділ (служба фінансово-економічного забезпечення), підрозділ безпеки (служба охорони 

праці, служба безпеки руху, служба корпоративної безпеки та персоналу, юридична служба); 

– внутрішня звітність про виконання бюджетів витрат за їх функціональним 

призначенням: звіти про виконання бюджетів прямих матеріальних витрат; прямих витрат на 

оплату праці; інших прямих витрат; загальновиробничих витрат; адміністративних витрат. 

9.2. Порядок подання внутрішньої звітності про виконання бюджетів визначається 

відповідними внутрішніми регламентуючими документами Підприємства. 

 

 

 

Примітка. Розроблено автором для автотранспортних підприємств з надання послуг з 

перевезення пасажирів 
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Зведений бюджет витрат  
на 2019 рік 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                    тис. грн    

 

Статті витрат 
Бюджетний рік з розбивкою за кварталами 

Всього на 

рік 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Матеріальні витрати 30320 26720  26060 29680 112780 

2. Витрати на оплату праці 21650 19080 18610 21190 80530 

3. Відрахування на соціальні заходи за їх видами 4740 4171 4068 4621 17600 

4. Амортизація 33840 29610 28905 32965 125320 

5. Інші операційні витрати 9715 8565 8354 9516 36150 

Разом витрат 100265 88146 85997 97972 372380 

 
 

 

Склав _______________       _______________  
                         (підпис)                              (ПІБ) 

 _31.12.2018 р.____  
    (дата складання)  

Перевірив  _______________       _______________  
                                            (підпис)                                           (ПІБ) 

   

 Примітка. Розроблено автором  

 

  

Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

                         (назва підприємства) Директор 
   ____________________ 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Бюджет загальновиробничих витрат 
на 2019 рік 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                                                                               тис.  грн 

№ 

з/п 
Статті витрат 

Бюджетний рік з розбивкою за кварталами 
Всього 

на рік 1 квартал 2 квартал 
3 

квартал 

4 

квартал 

1. Витрати на оплату праці працівників апарату управління виробничих підрозділів  6565 5836 5593 6322 24316 

2. Відрахування на соціальні заходи від зарплати працівників апарату управління виробничих підрозділів 1445 1284 1230 1391 5350 

3. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення управління пасажирськими перевезеннями 685 610 584 661 2540 

4. Витрати на утримання, експлуатацію, капітальний та поточний ремонт основних засобів, інших необоротних 

активів та обладнання загального призначення 
1714 1524 1461 1650 6349 

5. Витрати на удосконалення технології та організації пасажирських перевезень (оплата праці та відрахування на 

соціальні заходи працівників, задіяних у цьому, витрати матеріалів, оплата послуг тощо) 
943 838 803 908 3492 

6. Витрати на утримання (опалення, електроенергію, водопостачання) виробничих будівель та приміщень 514 457 438 496 1905 

7. Витрати на здійснення обслуговування процесу надання транспортних послуг (оплата праці та відрахування 

на соціальні заходи загальновиробничих працівників, витрати на відрядження, технологічний контроль та 

охорону об’єктів)  

1030 914 876 990 3810 

8. Витрати на забезпечення охорони праці, техніки безпеки та санітарних вимог 343 305 292 330 1270 

9. Витрати на оплату послуг сторонніх організацій 603 532 512 576 2223 

10. Амортизація основних засобів й нематеріальних активів загальновиробничого призначення 1370 1218 1170 1321 5079 

11. Витрати на сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, які включаються до собівартості транспортних 

послуг 
857 762 730 826 3175 

12. Інші витрати загальновиробничого характеру, які стосуються управління, організації та обслуговування 

процесу надання транспортних послуг 
1075 955 916 1035 3981 

 Разом витрат 17144 15235 14605 16506 63490 
 

  Склав ___________________      _______________  
                         (підпис)                                                       (ПІБ) 

 _31.12.2018 р.____  
       (дата складання)  

Перевірив  _______________       _______________  
                             (підпис)                                           (ПІБ) 

Примітка. Розроблено автором  

Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 ЗАТВЕРДЖУЮ 

                         (назва підприємства) Директор 
   __________________ 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Бюджет адміністративних витрат 
на 2019 рік 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                                                                                  тис. грн 

№ 

з/п 
Статті витрат 

Бюджетний рік з розбивкою за кварталами Всього 

на рік 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Витрати на оплату праці адміністративного персоналу 3112 2768 2653 2997 11530 

2. Відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці 

адміністративного персоналу 
685 609 584 658 2536 

3. Резерв відпусток  362 322 310 347 1341 

4. Комунальні послуги 147 130 125 143 545 

5. Витрати на матеріали 145 129 124 142 540 

6. Витрати на юридичні та інформаційні послуги 176 157 149 170 652 

7. Амортизація необоротних активів загальногосподарського використання 25 23 22 26 96 

8. Витрати на відрядження 24 23 22 26 95 

9. Інші адміністративні витрати 188 164 156 177 685 

 Разом витрат 4864 4325 4145 4686 18020 

 
 

 

Склав _______________       _______________  
                         (підпис)                                            (ПІБ) 

 _31.12.2018 р.____  
       (дата складання)  

Перевірив  _______________       _______________  
                             (підпис)                                           (ПІБ) 

  

Примітка. Розроблено автором  

  

Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

                         (назва підприємства) Директор 
   _____________________ 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Бюджет прямих витрат 

на 2019 рік 

 Одиниця виміру                                                                                                                                                                                                                               тис. грн 

№ 

з/п 
Статті витрат 

Бюджетний рік з розбивкою за кварталами 
Всього на рік 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

       

1. Сировина і допоміжні матеріали 26128 23230 22263 25164 96785 

2. Послуги виробничого характеру 3431 3050 2924 3305 12710 

3. Витрати на оплату праці 14855 13203 12656 14306 55020 

4. Відрахування на соціальні заходи 3267 2905 2785 3147 12104 

5. Амортизація необоротних активів 27661 24586 23563 26635 102445 

6. Інші прямі витрати 3193 2833 2711 3069 11806 

 Разом витрат 78535 69807 66902 75626 290870 

 

31.12.2018 р. 
Склав ______________________________.___ 

                 (підпис)                          (ПІБ) 

(дата складання) Перевірив ______________________________ ___ 
                     (підпис)                        (ПІБ) 

 

Примітка. Розроблено автором 

 
 

  

 

Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

                         (назва підприємства) Директор 
   _____________________ 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток У 

Таблиця У.1 

Матриця SWOT-аналізу автотранспортних підприємств, які здійснюють 

надання послуг з перевезення пасажирів 

№ 

з/п 
Компонента SWOT-аналізу 

№ 

з/п 
Компонента SWOT-аналізу 

1 2 3 4 

 Сильні сторони  Слабкі сторони 

1. Маркетинг 

1. Висока частка на ринку послуг пасажирських 

перевезень 

1. Низький рівень сервісного обслуговування 

пасажирів 

2. Висока конкурентоспроможність послуг з 

перевезення пасажирів, які надаються 

автотранспортними підприємствами з 

оптимальним співвідношенням швидкості, 

якості і ціни 

2. Недостатня конкурентоспроможність послуг з 

внутрішніх перевезень пасажирів, які 

надаються автотранспортними підприємствами 

3. Надання пасажирам повного комплексу 

транспортних послуг 

3. Послуги з пасажирських перевезень є менш 

конкурентоспроможними порівняно з 

аналогічними послугами перевізників 

розвинених країн 

  4. Відсутність дієвої системи страхування 

пасажирів 

  5. Здійснення перевезень переважно в межах 

країни  

  6. Відсутність портфеля перспективних розробок 

нових видів послуг для запровадження у 

діяльність автотранспортних підприємств 

2. Виробництво 

1. Можливість економії ресурсів на обсягах 

пасажирських перевезень 

1. Високий рівень спрацювання транспортних 

засобів і високозатратні технології 

2. Наявність автотранспортних підприємств з 

оновленим автопарком, які надають якісні 

послуги з перевезення пасажирів, що 

користуються попитом населення 

2. Недостатній рівень комфортабельності 

перевезення пасажирів 

3. Наявність сучасної матеріально-технічної бази  3. Низька інноваційна активність 

4. Безпека і надійність автомобільних 

пасажирських перевезень 

4. Недостатній рівень безпеки і надійності 

автотранспортних перевезень, що може 

спричинити аварійність 

3. Фінанси 

1. Наявність значного власного капіталу 1. Низька рентабельність пасажирських перевезень 

2. Ефективне використання усіх видів ресурсів для 

надання послуг з перевезення пасажирів 

2. Нестача обігових коштів 

  3. Низька інвестиційна привабливість 

  4. Політика власників, спрямована на здобуття 

миттєвих вигод, а не на інвестування у розвиток 

4. Організація 

1. Раціональна організація структури 

автотранспортного підприємства 

1. Неефективний менеджмент 

2. Збереження позитивних традицій та досвіду 

здійснення пасажирських перевезень 

автотранспортними підприємствами 

2. Не сформовано корпоративну культуру 

автотранспортних підприємств, орієнтовану на 

інноваційний розвиток 

5. Кадри 

1. Висока кваліфікація виробничого персоналу 1. Неефективна система оплати праці і 

стимулювання працівників 
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Продовження табл. У.1 
1 2 3 4 

2. Постійна перепідготовка і навчання персоналу  2. Відсутність стратегії розвитку персоналу 

(підвищення кваліфікації, навчання, 

стажування) 

 
 

3. Нестача кваліфікованих кадрів, фахівців та 

робітників 

  4. Низька продуктивність праці 

 Можливості зовнішнього середовища  Загрози зовнішнього середовища 

1. Економіка 

1. Економічне зростання країни 1. Інфляція 

2. Стабільний попит на пасажирські перевезення 2. Зростання конкуренції на ринку пасажирських 

перевезень 

3. Освоєння нових ринків пасажирських 

перевезень  

3. Відсутність стабільного фінансування урядових 

програм за термінами й обсягами 

4. Ефективне державне управління транспортним 

сектором економіки  

4. Відсутність або недостатність державних 

заходів для розвитку транспортної галузі 

5. Пожвавлення внутрішнього ринку 

пасажирських перевезень 

5. Зростання цін на товари і послуги 

6. Стійке фінансування пасажирських 

автомобільних перевезень 

6. Зростання світової фінансової кризи 

7. Збереження частки послуг автотранспорту на 

ринку транспортних пасажирських перевезень 

7. Нестабільність курсів світових валют 

2. Політика/Законодавство 

1. Зростання законодавчої стабільності 1. Посилення податкового тиску 

2. Швидка імплементація законодавства ЄС у 

транспортній галузі з метою виходу на 

європейські ринки пасажирських перевезень 

2. Обмеження в допуску вітчизняних перевізників 

на ринки ЄС 

3. Ефективна інфраструктурна політика щодо 

міських пасажирських перевезень 

  

3. Науково-технічний прогрес 

1. Розвиток інформаційних технологій 1. Зростання залежності від інновацій 

2. Досягнення найвищого рівня безпеки і 

комфортабельності перевезення пасажирів 

шляхом закупівлі сучасних транспортних засобів 

2. Зростання вимог пасажирів до рівня безпеки і 

комфортабельності їх перевезення  

4. Природне середовище 

1. Формування ринку екологічно безпечних товарів 1. Негативна екологічна ситуація 

2. Використання екологічних видів транспорту для 

здійснення пасажирських перевезень 

2. Встановлення нижчих тарифів на перевезення 

пасажирів власниками неекологічних видів 

транспорту  

  3. Низький рівень впровадження новітніх 

технологій для зниження шкідливих викидів в 

навколишнє середовище 

5. Соціальна сфера 

1. Підвищення культурно-освітнього рівня 

населення 

1. Зменшення народжуваності 

2. Зростання соціальних гарантій для населення 2. Зростання міграції населення за кордон 

Примітка. Складено автором на підставі систематизації джерел [4, 98, 129, 153, 155, 249, 

290] 
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Таблиця У.2 

 

Матриця PEST-аналізу автотранспортних підприємств, які здійснюють 

надання послуг з перевезення пасажирів 
Політичні чинники Технологічні чинники 

1. Більшість підприємств, які займаються 

перевезеннями пасажирів, є приватної форми 

власності 

2. Необхідність додержання норм СОТ у 

законодавчій та нормативній діяльності щодо 

імпорту-експорту 

3. Надмірна політизація суспільства 

4. Недовіра суспільства до влади та її органів 

5. У зв’язку зі вступом до СОТ можливості 

державного регулювання у питаннях стосовно 

конкуренції значно обмежені 

1. Україна не є лідером у передових напрямках 

пасажирських перевезень 

2. Значне зношування активної частини 

основних засобів 

3. Послуги з перевезення пасажирів у більшості 

надаються застарілими транспортними засобами 

з низьким рівнем комфортабельності 

4. Незначна інноваційна активність підприємств 

Економічні чинники Соціальні чинники 

1. Високі темпи інфляції 

2. Нестабільний курс національної грошової 

одиниці 

3. Позитивна динаміка ВВП 

4. Низький платоспроможний попит населення 

на внутрішньому ринку 

5. Нестача обігових коштів у автотранспортних 

підприємств 

6. Висока облікова ставка НБУ, високі ставки 

кредитування комерційних банків 

7. Криза у світовій фінансовій системі 

8. Високий рівень матеріало- і енергоємності 

послуг, які надаються населенню 

9. Неконтрольоване зростання цін на товари й 

послуги природних монополій (сировина, 

енергоресурси) 

10. Недостатній обсяг інвестицій у транспортну 

галузь 

11. Значна конкуренція як чинник 

стимулювання 

12. Низька рентабельність послуг з перевезення 

пасажирів 

1. Зменшення чисельності фахівців та робітників 

у найбільших регіонах країни 

2. Недооцінювання ролі пасажирських 

перевезень як основи економічної і соціальної 

захищеності значної частини населення 

3. Скорочення працездатного населення 

4. Немає чітко вираженої орієнтації на якість як 

основу конкурентоспроможності 

5. Зниження привабливості праці у галузі 

пасажирських перевезень 

6. ЗМІ не приділяють належну увагу проблемам 

пасажирських перевезень і використанню для 

цього сучасних технологій 

7. Низька престижність праці у галузі 

пасажирських перевезень 

8. Значний розрив між рівнем заробітної плати 

та рівнем потреб працівника 

Примітка. Складено автором на підставі систематизації джерел [4, 98, 129, 155, 176, 

249, 290] 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Трактування категорій “внутрішня звітність”, “управлінська звітність” та 

“внутрішня управлінська звітність” у наукових працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців 

№ 

з/п 
Автор Визначення 

1 2 3 

1. 
Г. А. Адамова, 

Н. А. Адамов [6] 

Управлінська звітність – це комплекс взаємозв’язаних даних і 

розрахункових показників, що відображають функціонування підприємства 

як об’єкта господарської діяльності, згрупованих загалом по підприємству 

та за структурними підрозділами 

2. О. М. Бабкіна [14] 

Внутрішня звітність – система взаємопов’язаних показників, що 

характеризують умови та результати діяльності компанії в цілому або 

окремих її підрозділів за звітний період 

3. Є. Г. Богатова [31] 
Управлінська звітність – це інструмент внутрішньогосподарського 

контролю та оцінки діяльності компанії 

4. Т. А. Бутинець [49] 

Внутрішня бухгалтерська звітність – звітність, яку складає бухгалтер-

аналітик і подає як адміністрації підприємства, так і менеджерам всіх рівнів 

управління. Основною метою складання звітності є надання оперативної 

релевантної інформації відповідно до вимог управлінського персоналу 

5. Ф. Ф. Бутинець [51] 

Звітність – це система взаємозв’язаних оціночних показників за звітний 

період, що характеризує умови та результати фінансово-господарської 

діяльності підприємства або його елементів: напрями бізнесу, проектів, 

структурних підрозділів, працівників та інші 

6. Ж. А. Іванова [111] 
Внутрішня звітність – форма подання відомостей, істотних для вибору 

певного варіанта дій з безлічі альтернативних 

7. 
О. В. Карпенко,  

М. О. Любимов [117] 

Внутрішня звітність використовується у господарстві для оперативного 

управління виробничо-фінансовою діяльністю  

8. Т. П. Карпова [118] 
Управлінська звітність – система взаємозв’язаних економічних показників, 

що характеризує результати діяльності підрозділів за певний проміжок часу 

9. І. В. Колос [128] 

Під управлінською звітністю потрібно розуміти звітність, яка складається 

менеджерами різних рівнів управління і містить оцінку результатів 

діяльності та прогнозні напрями її розвитку 

10. 
Т. О. Коноваліхіна 

[130] 

Внутрішня звітність – система показників оцінювання результатів бізнесу 

та перспектив його розвитку, що надається внутрішнім користувачам для 

задоволення інформаційних потреб у процесі прийняття стратегічних, 

тактичних і оперативних управлінських рішень 

11. С. О. Кузнєцова [141] 

Управлінська бухгалтерська звітність – це бухгалтерська звітність, що 

містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається 

внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством 

12. П. О. Куцик [147] 

Управлінська звітність – це система взаємозв’язаних показників, що 

визначають фінансові та інші результати діяльності (виробничі, 

технологічні тощо) корпоративного об’єднання (підприємства) у 

грошовому та натуральному вимірниках, що базуються на відображенні 

поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності 

корпоративного об’єднання (підприємства) в цілому та в розрізі сегментів 

управлінського поділу (за видами діяльності, видами продуктів 

виробництва, об’єктами майнового комплексу, що входять до його складу, 

центрами відповідальності) для потреб управління 

13. М. О. Любимов [165] 

Внутрішня управлінська звітність – це інтегрована система інформаційної 

підтримки процесу управління, метою якої є забезпечення інформаційних 

потреб користувачів, що полягає у формуванні показників на основі 

інформації, одержаної у різних підсистемах обліку, і підготовка звітів у 

формі і в терміни, що відповідають запитам різних груп користувачів 
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Продовження табл. Ф.1 
1 2 3 

14. К. Є. Нагірська [183] 

Управлінська звітність – це результат збору, ідентифікації, реєстрації, 

узагальнення та систематизації фінансової та нефінансової інформації у 

вигляді сукупності внутрішніх документів (звітів) для заінтересованих 

користувачів з метою оцінки, аналізу, контролю та планування діяльності 

підприємства і його структурних підрозділів 

15. 
Л. В. Нападовська 

[184] 

Управлінська звітність – це гнучка система форм інформації, яка 

складається за центрами затрат і центрами відповідальності. Вона повинна 

відображати умови, специфіку, особливості організації виробництва та 

потреб управлінського персоналу 

16. 
Г. В. Нашкерська 

[190]  

Управлінська звітність – система показників оцінювання результатів 

бізнесу та перспектив його розвитку, що надається внутрішнім 

користувачам для задоволення інформаційних потреб у процесі прийняття 

стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень 

17. В. П. Нестеров [194] 

Система управлінської звітності – це система збору й подання в 

структурованому вигляді даних про різні аспекти діяльності організації, що 

дозволяє керівництву організації аналізувати стан справ 

18. В. Ф. Палій [207] 

Управлінська звітність являє собою сукупність упорядкованих показників 

та іншої інформації, у якій відображаються відхилення від цілей, планів і 

кошторисів, без чого управлінський облік залишився б формальним 

сховищем цифрових даних, не придатних для цілей внутрішнього 

управління 

19. А. Х. Позов [218] 

Управлінська звітність – це інструмент управління господарством (засіб 

інформаційного забезпечення процесу управління; засіб моніторингу 

економічного стану підприємства) та інструмент управління 

інформаційним забезпеченням (засіб адаптації та моніторингу облікової 

системи до потреб управління) і елемент методу бухгалтерського обліку 

(засіб узагальнення (агрегації, синтезу) та надання облікової інформації), а 

також документ, вміст якого представляє економічну інформацію у 

певному наборі фактичних (історичних) та оціночних (розрахункових) 

показників для порівняння їх планово-нормативних і досягнутих значень 

20. А. Н. Попов [225] 

Управлінська звітність – це систематизована обліково-аналітична 

інформація у вигляді облікових і розрахункових показників, представлена 

по внутрішньо-фірмових формах і призначена для внутрішніх користувачів 

з метою прийняття ними управлінських рішень не тільки поточного, але і 

стратегічного характеру 

21. М. В. Прімакова [233] 

Внутрішня звітність є не тільки джерелом інформації про об’єкт 

управління, а й інструментом ефективного контролю господарської 

діяльності, що має ключове значення в процесі розвитку системи 

управління підприємством 

22. 

А. Г. Соколова, 

Є. В. Бебнєва, 

І. В. Богачева [264] 

Внутрішньофірмова звітність – система звітності загалом по підприємству 

та за видами діяльності, сформована з метою забезпечення внутрішніх 

користувачів необхідною інформацією про бізнес-одиниці для прийняття 

оптимальних управлінських рішень 

23 Н. В. Тлучкевич [275] 

Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність – це комплекс 

взаємопов’язаних даних і розрахункових показників, що відображають 

функціонування підприємства як суб’єкта господарської діяльності, 

згрупованих загалом для підприємства й у розрізі структурних підрозділів 

24. І. А. Югансон [302] 

Внутрішня звітність – система необхідної релевантної цільової фінансової 

та нефінансової інформації про майно, капітал, зобов’язання, доходи та 

витрати структурних підрозділів організації, їх взаємозв’язки, господарські 

процеси та їх результати, про внутрішні та зовнішні фактори, яка передана 

у відповідній формі, орієнтована на користувача, використовується при 

плануванні, контролі та регулюванні показників фінансово-господарської 

діяльності організації 

Примітка. Систематизовано автором на основі літературних джерел 
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Додаток Х 

Таблиця Х.1 

Принципи складання внутрішньої звітності щодо формування фінансових 

результатів на автотранспортних підприємствах з перевезення пасажирів 

№ 

з/п 
Назва принципу Зміст принципу 

1 2 3 

1. Адресність 

Звіти про доходи, витрати і фінансові результати 

подаються керівникам відповідних рівнів управління з 

інформаційним наповненням відповідно до їх статусу в 

керівній ієрархії підприємства 

2. Повнота 

Інформація подається в обсязі, достатньому для 

прийняття управлінських рішень щодо формування 

фінансових результатів на відповідному рівні 

управління 

3. Всебічність 

Вимагає всебічного й системного охоплення всіх явищ і 

процесів, які впливають на формування фінансових 

результатів у їх взаємозв’язку, взаємозалежності й 

динаміці 

4. Достовірність 

Правдиве відображення фінансових результатів при 

здійсненні господарських операцій шляхом реєстрації їх 

в обліку 

5. Об’єктивність 

Забезпечує формування об’єктивної думки про об’єкти 

формування фінансових результатів й забезпечення 

неупередженого підходу до аналізу показників, 

узагальнення та використання в процесі прийняття 

рішень 

6. Своєчасність 

Формування і забезпечення інформацією про фінансові 

результати керівників центрів відповідальності різних 

рівнів має відбуватися до терміну ухвалення рішення 

7. Комплексність 

Полягає у відображенні фінансових результатів на усіх 

стадіях використання ресурсів та отримання доходів  

підприємства і здійснення господарської діяльності 

8. Зрозумілість 

Формування інформації про фінансові результати 

здійснюється відповідно до вимог щодо її змісту, 

визначених внутрішніми регламентуючими 

документами 

9. Релевантність 

Інформація про фінансові результати має бути 

відповідною і корисною для прийняття управлінських 

рішень керівниками структурних підрозділів 

10. Ієрархічність 

Формування інформації про фінансові результати 

повинно починатися з центрів відповідальності 

низового рівня з врахуванням корисності для прийняття 

рішень і виключати її дублювання 
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Продовження табл. Х.1 
1 2 3 

11. Системність 

Визначає внутрішню звітність як сукупність взаємно 

пов’язаних між собою показників, які надають 

інформаційну підтримку системи менеджменту 

12. Зіставність 

Передбачає можливість порівняння даних про фінансові 

результати звітного періоду з показниками попередніх 

періодів та інших підприємств 

13. Аналітичність 

Інформація про фінансові результати центрів 

відповідальності різних рівнів має містити не лише дані 

про бюджетні і фактичні показники, але й відхилення та 

їх причини 

14. Контрольованість 

Звітність про фінансові результати структурних 

підрозділів має включати лише ті показники, на які 

керівник центру відповідальності може впливати 

15. Конкретність 

Інформація повинна бути спрямована на вирішення 

конкретних завдань управління фінансовими 

результатами центрів відповідальності різних рівнів 

16. Систематичність 

Внутрішня звітність про фінансові результати 

складається систематично, у визначені терміни й на 

засадах планування процесу документообігу з метою 

отримання комплексного уявлення про стан та зміни 

об’єктів, які нею охоплені 

17. Конфіденційність 

Передавання інформації про фінансові результати, яка 

наведена у внутрішній звітності, без дозволу 

керівництва заборонено 

18. Агрегування 

Деталізація інформації є найбільшою у тих звітах, котрі 

подаються керівникам низового рівня управління, а по 

мірі зростання ієрархії управління вона зменшується  

19. 
Проектування 

зверху 

Звітність повинна бути зорієнтованою на задоволення 

потреб вищого менеджменту з подальшим узгодженням 

щодо достатності інформації для її складання в 

первинних документах та облікових реєстрах  

20. Результативність 

Метою складання внутрішньої звітності про фінансові 

результати є не стільки виявлення недоліків та проблем, 

скільки ефективний вплив на процес формування 

фінансових результатів діяльності для досягнення 

поставлених цілей 
Примітка. Сформовано автором на основі дослідження джерел [31, 79, 184, 117, 258, 

142, 158, 159, 166, 183]  
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Назва підприємства Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 

Назва структурного підрозділу (центру відповідальності) ____________________________ 

Керівник центру відповідальності ____________________________ 
                                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

 
Звіт про виконання зведеного бюджету витрат 

за 4 квартал 2019 року 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                    тис. грн 
№ 

з/п 
Статті витрат 

Бюджет Фактично Відхилення 
на квартал на рік за квартал за рік за квартал за рік 

1. Матеріальні витрати 29680 112780 31510 119772 +1102 +4187 

2. Витрати на оплату праці 21190 80530 21562 81952 +372 +1422 

3. Відрахування на соціальні заходи 4621 17600 3925 14917 +32 +122 

4. Амортизація 32965 125320 33126 126020 +161 +700 

5. Інші операційні витрати 9516 36150 9389 35569 -127 -581 

 Разом 97972 372380 99512 378230 +1540 +5850 

 
Склав          _______________       _______________ 
                                    (підпис)                                            (ПІБ) 

_31.12.2019 р.____                                                                                                   Перевірив  _______________       _______________ 
    (дата складання)                                                                                                                                           (підпис)                                           (ПІБ) 
 

 

Примітка. Розроблено автором 
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Назва підприємства Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 

Назва структурного підрозділу (центру відповідальності) ____________________________ 

Керівник центру відповідальності ____________________________ 
                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали) 

 
Звіт про виконання бюджету загальновиробничих витрат 

за 4 квартал 2019 року 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                    тис. грн 
№ 

з/п 
Статті витрат 

Бюджет Фактично Відхилення 
на квартал на рік за квартал за рік за квартал за рік 

1. Витрати на оплату праці працівників апарату 

управління виробничих підрозділів  
6322 24316 6423 24643 +101 +327 

2. Відрахування на соціальні заходи від зарплати 

працівників апарату управління виробничих 

підрозділів 
1391 5350 1397 5378 +6 +28 

3. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення 

управління пасажирськими перевезеннями 
661 2540 671 2578 +10 +38 

4. Витрати на утримання, експлуатацію капітальний 

та поточний ремонт основних засобів, інших 

необоротних активів та обладнання загального 

призначення 

1650 6349 1676 6482 +26 +133 

5. Витрати на удосконалення технології та організації 

пасажирських перевезень (оплата праці та 

відрахування на соціальні заходи працівників, 

задіяних у цьому, витрати матеріалів, оплата послуг 

тощо) 

908 3492 967 3665 +59 +173 

6. Витрати на утримання (опалення, електроенергію, 

водопостачання) виробничих будівель та 

приміщень 
496 1905 508 1958 +12 +53 

7. Витрати на здійснення обслуговування процесу 

надання транспортних послуг (оплата праці та 

відрахування на соціальні заходи 
990 3810 998 3859 +8 +49 
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загальновиробничих працівників, витрати на 

відрядження, технологічний контроль та охорону 

об’єктів)  

8. Витрати на забезпечення охорони праці, техніки 

безпеки та санітарних вимог 
330 1270 327 1286 -3 +16 

9. Витрати на оплату послуг сторонніх організацій 576 2223 595 2329 +19 +106 

10. Амортизація основних засобів й нематеріальних 

активів загальновиробничого призначення 
1321 5079 1343 5163 +22 +84 

11. Витрати на сплату податків, зборів та обов’язкових 

платежів, які включаються до собівартості 

транспортних послуг 
826 3175 843 3226 +17 +51 

12. Інші витрати загальновиробничого характеру, які 

стосуються управління, організації та 

обслуговування процесу надання транспортних 

послуг 

1035 3981 1020 3918 -15 -63 

 Разом 16506 63490 16768 64485 +262 +995 

 
Склав          _______________       _______________ 
                                    (підпис)                                            (ПІБ) 

_31.12.2019 р.____                                                                                                   Перевірив  _______________       _______________ 
    (дата складання)                                                                                                                                           (підпис)                                           (ПІБ) 
 

Примітка. Розроблено автором 
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Назва підприємства Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 

Назва структурного підрозділу (центру відповідальності) ____________________________ 

Керівник центру відповідальності ____________________________ 
                                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

 
Звіт про виконання бюджету адміністративних витрат 

за 4 квартал 2019 року 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                    тис. грн 
№ 

з/п 
Статті витрат 

Бюджет Фактично Відхилення 
на квартал на рік за квартал за рік за квартал за рік 

        

1. Витрати на оплату праці адміністративного 

персоналу 
2997 11530 2998 11526 +27 +113 

2. Відрахування на соціальні заходи від витрат на 

оплату праці адміністративного персоналу 
658 2536 642 2510 +9 +32 

3. Резерв відпусток 347 1341 342 1343 +6 +21 

4. Комунальні послуги 143 545 151 548 +8 +45 

5. Витрати на матеріали 142 540 138 541 +12 +36 

6. Витрати на юридичні та інформаційні послуги 170 652 175 651 +5 +31 

7. Амортизація необоротних активів 

загальногосподарського використання 
26 96 26 97 +2 +4 

8. Витрати на відрядження 26 95 22 96 +8 +14 

9. Інші адміністративні витрати 177 685 184 705 -3 -15 

 Разом 4686 18020 4678 18017 +74 +281 

 

Склав           _______________       _______________ 
                         (підпис)                                                          (ПІБ) 

_31.12.2019 р.____                                                                                                   Перевірив  _______________       _______________ 
    (дата складання)                                                                                                                                           (підпис)                                           (ПІБ) 
 

Примітка. Розроблено автором  
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Назва підприємства Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 

Назва структурного підрозділу (центру відповідальності) ____________________________ 

Керівник центру відповідальності ____________________________ 
                                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

 
Звіт про виконання бюджету прямих витрат 

за 4 квартал 2019 року 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                    тис. грн 
№ 

з/п 
Статті витрат 

Бюджет Фактично Відхилення 
на квартал на рік за квартал за рік за квартал за рік 

1. Сировина і допоміжні матеріали 25164 96785 26039 100048 +875 +3263 

2. Послуги виробничого характеру 3305 12710 3357 12905 +52 +195 

3. Витрати на оплату праці 14306 55020 14542 55972 +236 +952 

4. Відрахування на соціальні заходи 3147 12104 3160 12156 +13 +52 

5. Амортизація необоротних активів 26635 102445 26772 103060 +137 +615 

6. Інші прямі витрати 3069 11806 2960 11303 -109 -503 

 Разом 75626 290870 76830 295444 +1204 +4574 

 
Склав _______________       ___________________ 
                         (підпис)                                                         (ПІБ) 

_31.12.2019 р.____                                                                                                   Перевірив  _______________       _______________ 
    (дата складання)                                                                                                                                           (підпис)                                           (ПІБ) 
 

Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ш 
 

Назва підприємства Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 

 

Внутрішній звіт про операційні витрати автотранспортного підприємства у 

розрізі статей і елементів за 1 квартал 2019 року 
 

Одиниця виміру                                                                                                           тис. грн 

№ 

з/п 
Статті витрат 

Елементи витрат 

Матеріаль-

ні 

витрати 

Витрати 

на 

оплату 

праці 

Відраху-

вання на 

соціальні 

заходи 

Амор-

тизаці

я 

Інші 

опера-

ційні 

витрати 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Прямі матеріальні витрати       

1.1. 
Паливо (бензин, дизельне пальне, 

газ) 
21302     21302 

1.2. Моторні олії 285     285 

1.3. Акумуляторні батареї 246     246 

1.4. Запасні частини 4206     4206 

2. Автомобільні шини       

2.1. 
Витрати на заміну і встановлення 

автомобільних шин на колеса 
1932     1932 

2.2. 

Транспортно-заготівельні витрати 

та націнки підприємств-

постачальників, що відносяться до 

автомобільних шин, використаних 

в поточному місяці 

438     438 

2.3. 
Витрати на ремонт автомобільних 

шин 
987     987 

3. Прямі витрати на оплату праці       

3.1 
Витрати на оплату праці водіїв 

транспортних засобів 
 14542    14542 

4. 
Відрахування на соціальні 

заходи 
      

4.1. 

Відрахування на соціальні заходи 

від суми витрат на оплату праці 

водіїв транспортних засобів 

  3160   3160 

5. Амортизація       

5.1. 
Амортизаційні відрахування від 

вартості транспортних засобів 
   26772  26772 

6. Інші прямі витрати       

6.1. 

Витрати на ремонт і технічне 

обслуговування транспортних 

засобів 

125 102 22   249 

6.2. 

Витрати на обладнання, прилади, 

пальне і матеріали для здійснення 

ремонту власними підрозділами 

650     650 

6.3. 
Витрати на здійснення технічного 

огляду транспортних засобів 
51    152 203 

6.4. Витрати на медичний огляд водіїв     85 85 

6.5. 

Витрати на оплату праці 

робітників, що здійснюють ремонт 

та технічне обслуговування 

транспортних засобів 

 256    256 
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Продовження додатка Ш 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6.6. 

Відрахування на соціальні заходи від 

витрат на оплату праці робітників, що 

здійснюють ремонт та технічне 

обслуговування транспортних засобів 

  53   53 

6.7. 
Витрати на послуги з ремонту, надані 

сторонніми організаціями 
701     701 

6.8. 
Витрати на поновлення запасу 

інструментів для транспортних засобів  
325     325 

6.9. 

Витрати на матеріали, використані для 

ремонту, монтажу і дезінфекції 

побутового обладнання пасажирських 

салонів 

174     174 

6.10. 
Витрати на страхування транспортних 

засобів, отримання ліцензій і дозволів 
    264 264 

7. Загальновиробничі витрати       

7.1. 

Витрати на утримання підрозділів 

апарату управління, організацію та 

обслуговування перевезень пасажирів 

міським автомобільним транспортом 

      

7.1.1. 

Витрати на оплату праці працівників 

апарату управління виробничих 

підрозділів  

 6423    6423 

7.1.2. 

Відрахування на соціальні заходи від 

зарплати працівників апарату 

управління виробничих підрозділів 

  1397   1397 

7.1.3. 

Витрати на інформаційно-технічне 

забезпечення управління 

пасажирськими перевезеннями 

623    48 671 

7.1.4. 

Витрати на утримання, експлуатацію 

капітальний та поточний ремонт 

основних засобів, інших необоротних 

активів та обладнання загального 

призначення 

1676     1676 

7.1.5. 

Витрати на удосконалення технології 

та організації пасажирських 

перевезень (оплата праці та 

відрахування на соціальні заходи 

працівників, задіяних у цьому, витрати 

матеріалів, оплата послуг тощо) 

249 495 108  115 967 

7.1.6. 

Витрати на утримання (опалення, 

електроенергію, водопостачання) 

виробничих будівель та приміщень 

508     508 

7.1.7. 

Витрати на здійснення 

обслуговування процесу надання 

транспортних послуг (оплата праці та 

відрахування на соціальні заходи 

загальновиробничих працівників, 

витрати на відрядження, 

технологічний контроль та охорону 

об’єктів)  

185 585 126  102 998 
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Продовження додатка Ш 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7.1.8. 

Витрати на забезпечення охорони 

праці, техніки безпеки та 

санітарних вимог 

151 83 18  75 327 

7.1.9. 
Витрати на оплату послуг 

сторонніх організацій 
563    32 595 

7.2. 

Амортизація основних засобів й 

нематеріальних активів 

загальновиробничого 

призначення 

   1343  1343 

7.3. 

Витрати на сплату податків, 

зборів та обов’язкових платежів, 

які включаються до собівартості 

транспортних послуг 

    843 843 

7.4. 

Інші витрати 

загальновиробничого характеру, 

які стосуються управління, 

організації та обслуговування 

процесу надання транспортних 

послуг 

    1020 1020 

8. Адміністративні витрати       

8.1. 
Витрати на оплату праці 

адміністративного персоналу 
 2998    2998 

8.2. 

Відрахування на соціальні заходи  

від витрат на оплату праці 

адміністративного персоналу 

  642   642 

8.3. Резерв відпусток  342    342 

8.4. Комунальні послуги 68    83 151 

8.5. Витрати на матеріали 138     138 

8.6. 
Витрати на юридичні та 

інформаційні послуги 
    175 175 

8.7. 

Амортизація необоротних активів 

загальногосподарського 

використання 

   26  26 

8.8. Витрати на відрядження     22 22 

8.9. Інші адміністративні витрати     184 184 

9. Інші операційні витрати     1154 1154 

 Разом 35583 25826 5526 28141 4354 99430 

Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Щ 
 

 

 
 - база даних експлуатаційної служби АТП 

 

 

 - база даних матеріального забезпечення 

 

 

Рис. Щ.1. Блок-схема формування баз даних управлінського обліку експлуатації 

транспортних засобів автотранспортного підприємства (складено автором) 

 

 

 

База даних 

диспетчерської 

служби 

База даних 

маршрутних листів 

База даних обліку 

подорожніх листів 

База даних обліку 

роботи водіїв 

 

База даних 

автопарку 

База даних обліку паливно-

мастильних матеріалів 
 Дані обліку економії ПММ 

 Дані обліку перевитрат ПММ 

 Дані обліку витрат ПММ за кожним ТЗ 

Дані обліку запасних частин Дані складського обліку 

Дані виконаних ремонтів 
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Назва підприємства Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 

 

Внутрішній звіт з експлуатації автопарку та використання палива за березень 2020 р. 

  

№ з/п Дата 

Марка та 

номер 

автобуса 

Показники експлуатації автопарку Показники використання палива 

Зали-

шилось 

у авто-

парку 

Випу-

щено 

на 

марш-

рут 

П.І.П. 

водія 

Номер 

маршрут-

ного листа 

Номер 

подорожнього 

листа 

Залишок 

палива у 

баку на 

поч. дня, 

л 

Залишок 

палива у 

баку на 

кін. дня, 

л 

Використано 

за день, л 

Встановлена 

норма витрат, 

л 

Понаднор-

мові 

витрати, л 

1 01.03.20р. 
Електрон  

А18501: 
3 14         

  ВС ХХХХ ЕО 
 1 

Петренко 

І.С. 
Т-000236 0001 250 126 114,24 114,24 - 

             

             

Разом 

за мі-

сяць: 

 х 

х х х х х      

 

 Склав _______________       ___________________ 
                         (підпис)                                                          (ПІБ) 

________________                                                                                                   Перевірив  _______________       _______________ 
       (дата складання)                                                                                                                                        (підпис)                                           (ПІБ) 
 

Примітка. Розроблено автором 
 

 

  

 
3

2
5
 

Д
о

д
а
т
о

к
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.1
 



326 

 

Додаток Щ.2 

 
Назва підприємства Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 

 

Внутрішній звіт з перевезення пасажирів за маршрутом № 1  

 

№ з/п Дата 
№ 

рейсу 

№ 

маршрутного 

листа 

Номер 

подорожнього 

листа 

Кількість 

пасажирів 

(в т.ч. 

пільговиків) 

% 

завантаженості 

Доходи, 

грн 

1 01.03.20р. ХХХ1 Т-000236 0001 79 77,5 497,0 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Разом 

за день: 
Х Х Х Х 1590 82,8 10339,0 

Разом 

за 

місяць: 

Х Х Х Х 48295 81,14 331282,0 

 

_______________ 
        (дата складання) 
Склав _______________       _______________ 
                          (ПІБ)                                   (підпис)              
 

Перевірив  _______________       _______________ 
                                (ПІБ)                                 (підпис)               
 

Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Щ.3 
 

Структурна побудова і порядок складання внутрішнього звіту про 

фінансові результати з врахуванням додаткових статей, запропонованих 

для автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські 

перевезення 

Назва статті 

Код 

рядка 

звіту 

Порядок формування інформації статті 

звіту 

1 2 3 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2000 

Сума рядків 2005, 2010, 2015, 2020, 

2025, 2030 

Чистий дохід від перевезень у звичайному 

режимі руху 
2005* 

Обороти за Дт 7031 “Дохід від 

перевезень у звичайному режимі руху” 

і Кт 7911 “Фінансовий результат 

перевезень у звичайному режимі руху” 

Чистий дохід від перевезень у експресному 

режимі руху 
2010* 

Обороти за Дт 7032 “Дохід від 

перевезень у експресному режимі руху” 

і Кт 7912 “Фінансовий результат 

перевезень у експресному режимі руху” 

Чистий дохід від перевезень нічними 

автобусами 
2015* 

Обороти за Дт 7033 “Дохід від 

перевезень нічними автобусами” і        

Кт 7913 “Фінансовий результат 

перевезень нічними автобусами” 

Чистий дохід від туристичних перевезень 2020* 

Обороти за Дт 7034 “Дохід від 

туристичних перевезень” і                     

Кт 7914 “Фінансовий результат 

туристичних перевезень” 

Чистий дохід від транспортного 

обслуговування різноманітних заходів 
2025* 

Обороти за Дт 7035 “Дохід від 

транспортного обслуговування 

різноманітних заходів” і                        

Кт 7915 “Фінансовий результат 

транспортного обслуговування 

різноманітних заходів” 

Компенсація за перевезення пільгових 

категорій пасажирів 
2030* 

Обороти за Дт 7036 “Компенсація за 

перевезення пільгових категорій 

пасажирів” і Кт 7911 “Фінансовий 

результат перевезень у звичайному 

режимі руху” 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2050 

Сума рядків 2055, 2060, 2065, 2070, 

2075 

Собівартість перевезень у звичайному 

режимі руху 
2055* 

Обороти за Дт 7911 “Фінансовий 

результат перевезень у звичайному 

режимі руху” і Кт 9031 “Собівартість 

перевезень у звичайному режимі руху” 

Собівартість перевезень у експресному 

режимі руху 
2060* 

Обороти за Дт 7912 “Фінансовий 

результат перевезень у експресному 

режимі руху” і 

Кт 9032 “Собівартість перевезень у 

експресному режимі руху” 
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Продовження додатка Щ.3 

1 2 3 

Собівартість перевезень нічними 

автобусами 
2065* 

Обороти за Дт 7913 “Фінансовий результат 

перевезень нічними автобусами” і 

Кт 9033 “Собівартість перевезень нічними 

автобусами” 

Собівартість туристичних перевезень 2070* 

Обороти за Дт 7914 “Фінансовий результат 

туристичних перевезень” і        Кт 9034 

“Собівартість туристичних перевезень” 

Собівартість транспортного 

обслуговування різноманітних заходів 
2075* 

Обороти за Дт 7915 “Фінансовий результат 

транспортного обслуговування 

різноманітних заходів” і                             Кт 

9035 “Собівартість транспортного 

обслуговування різноманітних заходів” 

Валовий:  

прибуток 
2090 

Рядок 2000 мінус рядок 2050 (позитивне 

значення) 

збиток 2095 
Рядок 2000 мінус рядок 2050 (від’ємне 

значення, наводиться у дужках) 

Інші операційні доходи 2120 Сума рядків 2121, 2122, 2123, 2124, 2125 

Дохід від надання додаткових послуг 

(розміщення реклами у транспорті) 
2121* 

Обороти за Дт 7101 “Дохід від розміщення 

реклами на транспортних засобах” і         Кт 

7916 “Фінансовий результат від іншої 

операційної діяльності” 

Дохід від продажу активів 2122* 

Обороти за Дт 711 “Дохід від реалізації 

інших активів” і Кт 7916 “Фінансовий 

результат від іншої операційної діяльності” 

Дохід від операційної оренди активів 2123* 

Обороти за Дт 712 “Дохід від операційної 

оренди активів” і Кт 7916 “Фінансовий 

результат від іншої операційної діяльності” 

Одержані штрафи, пені, неустойки 2124* 

Обороти за Дт 713 “Одержані штрафи, пені, 

неустойки” і Кт 7916 “Фінансовий результат 

від іншої операційної діяльності” 

Інші доходи від операційної діяльності 2125* 

Обороти за Дт 714 “Інші доходи від 

операційної діяльності” і                            Кт 

7916 “Фінансовий результат від іншої 

операційної діяльності” 

Адміністративні витрати 2130 

Обороти за Дт 791 “Результат операційної 

діяльності” і Кт 92 “Адміністративні 

витрати” 

Витрати на збут 2150 
Обороти за Дт 791 “Результат операційної 

діяльності” і Кт 93 “Витрати на збут” 

Інші операційні витрати 2180 Сума рядків 2181, 2182, 2183 

Витрати, пов’язані з операційною 

орендою активів 
2181* 

Обороти за Дт 791 “Результат операційної 

діяльності” і Кт 94 “Інші витрати операційної 

діяльності” 

Визнані штрафи, пені, неустойки 2182* 

Обороти за Дт 791 “Результат операційної 

діяльності” і Кт 94 “Інші витрати операційної 

діяльності” 

Інші витрати операційної діяльності 2183* 

Обороти за Дт 791 “Результат операційної 

діяльності” і Кт 94 “Інші витрати операційної 

діяльності” 

 



329 

 

Продовження додатка Щ.3 
1 2 3 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності:  

прибуток 

2190 

Сума рядків 2090, 2120 мінус 

рядки 2130, 2150, 2180  

збиток 2195 

Сума рядків 2090, 2120 мінус 

рядки 2130, 2150, 2180 або 

рядок 2120 мінус рядки 2095, 

2130, 2150, 2180 

Дохід від участі в капіталі 2200 

Обороти за Дт 72 “Дохід від участі в 

капіталі” і Кт 792 “Результат фінансових 

операцій” 

Інші фінансові доходи 2220 

Обороти за Дт 73 “Інші фінансові доходи” 

і 

Кт 792 ”Результат фінансових операцій” 

Інші доходи 2240 

Обороти за Дт 74 “Інші доходи” і              

Кт 793 “Результат іншої звичайної 

діяльності” 

Фінансові витрати 2250 
Обороти за Дт 792 “Результат фінансових 

операцій” і Кт 95 “Фінансові витрати” 

Втрати від участі в капіталі 2255 

Обороти за Дт 792 “Результат фінансових 

операцій” і Кт 96 “Втрати від участі в 

капіталі” 

Інші витрати 2270 

Обороти за Дт 793 “Результат іншої 

звичайної діяльності” і Кт 97 “Інші 

витрати” 

Фінансовий результат до 

оподаткування:  

прибуток 

2290 

Сума рядків 2190, 2200, 2220, 

2240 мінус рядки 2250, 2255, 

2270 або сума рядків 2200, 

2220, 2240 мінус рядки 2195, 

2250, 2255, 2270 

збиток 2295 

Сума рядків 2190, 2200, 2220, 

2240 мінус рядки 2250, 2255, 

2270 або сума рядків 2200, 

2220, 2240 мінус рядки 2195, 

2250, 2255, 2270  

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
Обороти за Дт 981 “Податок на 

прибуток” (Кт 981 “Податок на прибуток”) 

Прибуток (збиток) від припиненої 

діяльності після оподаткування 
2305 

Обороти за Дт 71 “Інший операційний 

дохід” і Кт 791 “Результат операційної 

діяльності” 

Чистий фінансовий результат:  

прибуток 
2350 

Рядок 2290 плюс або мінус 

рядок 2300 плюс або мінус 

рядок 2305 

збиток 2355 

Рядок 2295 плюс або мінус 

рядок 2300 плюс або мінус 

рядок 2305  

*Запроваджено автором 

Примітка. Запропоновано автором 
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Додаток Ю 

 

 

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  

Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1  

 

 

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства. 

 

Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 створене Львівською 

міською радою, рішення виконавчого комітету від 07.11.1995 року № 652, та підпорядковане 

Управлінню транспорту Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської 

міської ради, відповідно до діючої структури Львівської міської ради, яка затверджена 

ухвалою сесії міської ради № 1467 від 09.02.2017 “Про затвердження переліку львівських 

комунальних підприємств у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь”.  

Управління транспорту Департаменту житлового господарства та інфраструктури 

Львівської міської ради є Представником Власника – територіальної громади м. Львова і є 

органом, до сфери управління якого входить комунальне підприємство. 

Дата первинної реєстрації 21.12.1995 р. 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 

державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України 

“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”: 

Дата державної реєстрації: 18.12.2001 р. 

Дата запису: 14.07.2005 р. 

Номер запису: 1 415 120 0000 006087. 

Основні види економічної діяльності Підприємства за звітний період: 

- 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

(основний); 

- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. 

Підприємство надає різноманітні послуги пасажирських перевезень: 

- внутрішні перевезення пасажирів на міських маршрутах у м. Львові; 

- туристичні перевезення; 

- транспортне обслуговування різноманітних заходів. 

В організаційну структуру підприємства входить: 

- служба технічного забезпечення; 

- господарська служба; 

- служба експлуатації маршрутів; 

- служба фінансово-економічного забезпечення; 

- служба охорони праці; 

- служба безпеки руху; 

- служба корпоративної безпеки та персоналу; 

- юридична служба. 

Середня кількість штатних працівників за 2019 рік – 608 осіб (за 2018 рік – 424 особи). 

Підприємство обслуговує 35 маршрутів, в т. ч. 7 нічних маршрутів та 1 експрес-автобус, 

що курсує за маршрутом: Головний залізничний вокзал (Львів) – Міжнародний аеропорт 

“Львів” імені Данила Галицького. 

Матеріально-технічна база підприємства: 

Земельні ділянки: 

1. м. Львів, вул. Ґрунтова, 1-б, площа – 0,5230 га, право постійного користування. 

2. м. Львів, вул. В. Вернадського, площа –1,2606 га, право постійного користування. 

Будівлі та споруди: 

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/C33322DE1DB06129C22580CF00563E6F?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/C33322DE1DB06129C22580CF00563E6F?OpenDocument
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1. Об’єкти нерухомого майна (будівлі та споруди загальною площею – 1666,9 м кв.), 

які належать на праві власності за адресою: м. Львів, вул. Ґрунтова, 1-б. 

2. Орендовані об’єкти нерухомого майна (будівлі та споруди загальною площею – 

13271,1 м кв.) та технічний майданчик (з асфальтним покриттям площею 6301,0 м кв., які 

знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 1. 

Впродовж останніх років чисельність автопарку мала стійку тенденцію до збільшення 

(рис. 1), у 2020-2021 рр. прогнозується його збільшення до 420 шт., що зумовлено збільшенням 

пасажиропотоків міста. 

 
 

Рис. 1. Чисельність автопарку станом на 31 грудня звітного року 

 

Підприємство систематично оновлює автопарк (рис. 2), на 2020-2021 р передбачається 

придбання близько 100 автобусів. 

 
 

Рис. 2. Оновлення автопарку у розрізі років 

 

Чисельність автопарку станом на 31.12.2019 р. у розрізі марок автобусів наведена на 

рис. 3, серед яких основна кількість припадає на автобуси “Електрон” та “Еталон”                     

ЧАЗ А08110. 

 
Рис. 3. Чисельність автопарку станом на 31.12.2019 р. у розрізі марок автобусів, шт. 

Діяльність підприємства здійснюється на підставі:  
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– ліцензії серії АД № 038665, дата видачі ліцензії 25.05.2012 (строк дії необмежений). 

Ліцензію видано Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) на 

надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом;  

– ліцензії серії АЕ № 573198, дата видачі ліцензії 08.06.2015 (строк дії необмежений) 

Ліцензію видано Державною інспекцією України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) 

на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним 

транспортом; 

– дозволу № 0113.20.46, термін дії дозволу з 05.02.2020-05.02.2025р.р. Дозвіл видано 

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду України по Львівській області на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

– дозволу 0655.18.46, термін дії дозволу 10.12.2018-10.12.2023р.р. Дозвіл видано 

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду України по Львівській області на 

виконання робіт підвищеної небезпеки. 

Тарифи на послуги з перевезення пасажирів у міському автотранспорті розробляються 

на підставі наказу Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 “Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту”.  

З 18.12.2017 рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 14.12.201р.     

№ 1167 встановлено тариф на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному 

транспорті у розмірі 5 гривень. А згідно з рішенням Львівської міської ради від 25.01.2019       

№ 62 з 01.02.2019 вступив в дію новий тариф на послуги з перевезення пасажирів у міському 

автомобільному транспорті у розмірі 7,00 грн за 1 поїздку. 

Відповідно до Статуту метою діяльності підприємства є: 

– надання послуг з метою отримання прибутку; 

– надання послуг щодо міських, міжміських та міжнародних пасажирських перевезень 

на підставі укладених договорів із замовниками; 

– надання транспортних послуг комунальним організаціям, а також одноразових 

замовлень іншим підприємствам, населенню; 

– створення додаткових місць праці та на основі отриманого прибутку покращення 

економічних та соціальних умов колективу підприємства. 

 

2. Результати діяльності 

Основним критерієм ефективності роботи підприємства є забезпечення безперебійного 

та якісного перевезення пасажирів на міських маршрутах м. Львова. Завдяки успішній 

діяльності персоналу ЛКАТП № 1 протягом 2019 року не лише було забезпечено стабільне та 

ритмічне функціонування міського пасажирського транспорту м. Львова, а й нарощено 

матеріальну базу та технічний потенціал.  

Основні показники результатів діяльності наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників діяльності підприємства 

(тис. грн) 

Найменування показника За 2018 рік За 2019 рік 
Абсолютний 

приріст 

% 

приросту 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
127972,0 236899,0 108927,0 85,12 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
181388,0 357401,0 176013,0 97,04 

Чистий фінансовий результат 

(збиток):   
-78641,0 -190645,0 -112004,0 142,42 

Фінансові витрати 11490,0 54223,0 42733,0 371,91 

Амортизація 49630,0 126020,0 76390,0 153,92 

EBITDA -17521,0 -10402,0 7119,0 40,63 
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Діяльність ЛК АТП № 1 впродовж 2019 року характеризується виконанням основних 

завдань, зокрема інвестиційної програми та програми ремонтів, зменшенням витрат на пальне, 

виконанням показників якості надання послуг: ритмічності, безперебійності та надійності 

перевезень пасажирів. 

 

3. Ліквідність та зобов’язання 

Абсолютну ліквідність підприємства забезпечують грошові кошти у національній 

валюті. До швидколіквідних активів (активи, які можуть бути трансформовані у грошові 

кошти у найближчій перспективі) відноситься дебіторська заборгованість за товари, роботи і 

послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська 

заборгованість.  

Основні зобов’язання підприємства включають зобов’язання за фінансовою орендою 

(лізингом), кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги та іншу кредиторську 

заборгованість.  

Метою підприємства є підтримка балансу між безперервністю фінансування і 

гнучкістю шляхом використання коштів від операційної діяльності та коштів, передбачених 

Ухвалою сесії Львівської міської ради від 26.12.2019 р. № 6092 як внески до статутного 

капіталу в сумі 142 917,0 тис. грн 

 

4. Екологічні аспекти 

Підприємство має діючі дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. Щорічно здійснюються лабораторні дослідження джерел викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря з метою періодичного контролю гранично допустимих викидів.  

Транспортні засоби, які закуповуються підприємством згідно з програмою оновлення 

рухомого складу, відповідають нормам екологічного стандарту “ЄВРО-5”. Підприємство 

здійснює свою діяльність на екологічно орієнтованій основі та має на меті: впровадження 

екологічних технологій у процесі надання послуг з перевезення пасажирів, оновлення 

транспортних засобів з орієнтацією на використання безпечних для довкілля джерел енергії 

(електрокарів), впровадження систем фільтрації та очищення стічних вод на мийках 

автомобілів. А також реалізацію методики екологічного оцінювання постачальників, 

удосконалення механізму подання та розгляду скарг з екологічних питань. 

За 2019 рік підприємством передано на утилізацію, захоронення чи знешкодження 

відходів І, ІІ, ІІІ та IV класу небезпеки на суму 143,9 тис. грн. На підприємстві проводяться 

превентивні заходи, які спрямовані на запобігання забрудненню довкілля за умови включення 

екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств та які мають на меті 

мінімізацію негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини 

прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі пасажирських перевезень. 

 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика 

Станом на 31.12.2019 р. чисельність працівників Львівського комунального 

автотранспортного підприємства № 1 складає 702 особи, із них 44 жінок (6,3%). 

Основна посада – це водій автотранспортного засобу. Станом на 31.12.2019 р. фактично 

перебуває у трудових відносинах 520 працівників на посаді водія автотранспортних засобів, 

або 74,1 % загальної чисельності працівників. 

На підприємстві забезпечуються заходи з техніки безпеки та охорони праці з метою 

збереження здоров’я та працездатності людини під час трудової діяльності. Для попередження 

виробничого травматизму адміністрація підприємства забезпечує своєчасний і якісний 

інструктаж та навчання працівників безпечним прийомам і методам роботи. 

Гендерна політика підприємства забезпечує рівні можливості для кар’єрного та 

професійного росту працівників-жінок, реалізації соціальних норм законодавства. 

Підвищення кваліфікації та особистісний розвиток повʼязані з професiйною пiдготовкою та 
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адаптацiєю, плануванням професiйної кар’єри працюючих, стимулюванням розвитку 

персоналу. 

Соціальна політика на підприємстві визначається діючим Колективним договором. 

Колективний договір підприємства визначає трудові відносини працівників підприємства, 

режим праці та відпочинку, системи та форми оплати праці, матеріального стимулювання за 

результатами праці, соціальні гарантії компенсації та пільги в сфері праці. 

Соціальні орієнтири підприємства спрямовані на: 

– дотримання прав людини – відсутність дискримінації, використання примусової та 

дитячої праці, свободу зібрань і проведення колективних переговорів;  

– активну суспільну позицію – протидію корупції, випадків неконкурентної поведінки, 

дотримання державної політики; 

– відповідальність за надані послуги – забезпечення безпеки і здоров’я пасажирів під 

час перевезень, ідентифікацію наданих підприємством послуг, вивчення пропозицій постійних 

і потенційних клієнтів, конфіденційність інформації про клієнтів; 

– механізм подання та розгляду скарг з питань трудових відносин, прав людини, впливу 

на суспільство. 

Основною метою кадрової політики підприємства є підвищення ефективності 

управління персоналом шляхом створення ефективної системи управління персоналом, 

спрямованої на отримання максимального прибутку й забезпечення конкурентоспроможності, 

що ґрунтується на економічних стимулах і соціальних гарантіях та сприяє гармонійному 

поєднанню інтересів працівників і роботодавця. На підприємстві розроблена, впроваджена та 

успішно діє система мотивації персоналу. Для цього розроблено ряд положень про заохочення 

працівників, як в залежності від індивідуальних результатів роботи, так і від загальних 

техніко-економічних показників діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому.  

Основні показники витрат на оплату праці та середньої заробітної плати наведено у 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Динаміка основних показників витрат на оплату праці та середньої заробітної 

плати 

(тис. грн) 

Найменування показника За 2018 рік За 2019 рік 
Абсолютний 

приріст 

% 

приросту 

Витрати на оплату праці, тис. 

грн 
41615,0 81952,0 40337,0 96,93 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, осіб 
424,0 608,0 184,0 43,4 

Середньомісячна заробітна 

плата, грн 
8179,05 11232,46 3053,4 37,33 

 

6. Ризики 

ЛК АТП № 1 відслідковує та керує фінансовими ризиками, які виникають в ході 

діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 

Основні фінансові зобов’язання ЛК АТП № 1 включають зобов’язання із фінансової 

оренди (лізингу) та кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових 

зобов’язань є фінансування операцій підприємства для підтримки діяльності. Фінансовими 

активами, якими володіє ЛК АТП № 1, є дебіторська заборгованість, грошові кошти. 

Політика щодо фінансування діяльності Підприємства передбачає роботу із 

забезпечення максимальної оплати пасажирами вартості проїзду. 

Підприємство систематично виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення 

стратегічних та операційних цілей. 

В процесі своєї діяльності підприємство постійно стикається з різноманітними 

ризиками, найбільш значними з яких є: 
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– економічні ризики – конкуренція з боку інших пасажирських перевізників (за рахунок 

більш комфортабельних автобусів або кращої зручності транспортного зв’язку); 

– ризик щодо компенсацій за пільгові категорії пасажирів (часткове відшкодування 

пільгового проїзду породжує ризик збитковості маршрутів, які є популярними серед пасажирів 

пільгових категорій); 

– ризик підвищення тарифів (може спричинити перехід малозабезпечених категорій 

пасажирів на користування електротранспортом);  

– технічний ризик – автопарк потребує якісного та у зв’язку з цим вартісного сервісного 

обслуговування (його зменшення можна досягнути за рахунок проведення сервісних робіт на 

тендерній основі або власними силами). 

 

7. Дослідження та інновації 

Протягом 2019 року дослідження та інновації підприємством не проводилися. В 

перспективі основні напрями інноваційної діяльності та проведення досліджень і розробок 

підприємства повʼязані із забезпеченням комфортабельності, безпечності та економічності 

пасажирських перевезень. 

 

8. Фінансові інвестиції 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі ЛК АТП № 1 довгострокові та поточні 

фінансові інвестиції в обліку та звітності відсутні. 

 

9. Перспективи розвитку 

Перспективнiсть подальшого розвитку підприємства залежить вiд прийняття та 

виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища, а 

саме: ефективної фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового 

забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Перспективнi плани розвитку 

підприємства: підприємство планує i надалi надавати транспортні послуги в обсягах, не 

менших, нiж на даний час, та поліпшувати якість транспортних послуг в цілому, перш за все 

оновлення та модернiзацiя автопарку, з метою збiльшення обсягів транспортних перевезень. 

Основними напрямками діяльності на 2020-2021 роки підприємство визначило: 

- забезпечення виконання планових техніко-економічних та фінансових показників; 

- реалізація Інвестиційної програми (Будівництва нового автотранспортного парку за 

адресою: м. Львів, вул. В. Вернадського та придбання нових 100 низькопідлогових автобусів 

за програмою ЄІБ); 

- виконання програми ремонту автобусів; 

- вдосконалення методів навчання та розвитку персоналу; 

- забезпечення загальних та гарантованих стандартів якості послуг з перевезення 

пасажирів міським автомобільним транспортом. 

 

Примітки: 

Керуючись чинним законодавством України із складання звіту про управління,               

ЛК АТП № 1 повідомляє: 

Звіт про управління Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1 

складено на виконання вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” із врахуванням Методичних рекомендацій зі складання звіту про 

управління, затверджених Міністерством фінансів України, наказ № 982 від 07.12.2018 р. 

 

Директор ЛК АТП № 1      

 

Примітка. Удосконалено автором  
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