
 
 

Тема 11.4. Облік на виробничих підприємствах  

Лекція 24. Особливості обліку операцій транспорту 

 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 01.11.2021 р. о 09.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План 

1. Документальне оформлення роботи транспорту. 

2. Документальне оформлення й облік палива, запасних частин та інших 

матеріалів. 

3. Облік витрат транспорту та визначення собівартості перевезень. 

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 3. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / 

Уклад. Пластун Н. І. ― К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 42-50. 

 

 

1. Документальне оформлення роботи транспорту. 

 

 
Транспорт - одна із найважливіших галузей економіки: перевезення 

людей і вантажів - життєва потреба суспільства.  

Транспорт обслуговує всі сфери діяльності: виробництво (переміщення 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів безпосередньо у процесі 

виробництва), обіг (просування, перевезення готової продукції від 

виробника до споживача), споживання (перевезення пасажирів у 

невиробничих цілях тощо). 

Основна функція автомобільного транспорту - перевезення вантажів 

і пасажирів.  

До транспортних засобів відноситься: 

 автомобілі вантажні; 

 автомобілі легкові; 

 автомобілі спеціальні (пожежні, санітарні й ін.); 

 автобуси; 

 причепи і напівпричепи. 
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• 

За договором перевезення вантажу сторони зобов’язуються: 

 перевізник - доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту 

призначення в установлений законодавством (або договором) термін і видати 

його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу); 

 вантажовідправник - оплатити за перевезення вантажу встановлену 

плату. 

 

Перевезення вантажів Господарським кодексом визнається 

як господарська діяльність, пов’язана з переміщенням продукції виробничо-

технічного призначення та виробів народного споживання, зокрема, 

автомобільними дорогами. 

Суб’єктами відносин перевезення вантажів є: перевізники, 

вантажовідправники та вантажоодержувачі. 

 

Такий договір сторони укладають у письмовій формі і підтверджують 

його укладання складенням перевізного документа - товарно-транспортної 

накладної (далі - ТТН).  

Перевізники зобов’язані забезпечувати вантажовідправників бланками 

перевізних документів згідно з правилами здійснення відповідних перевезень. 

При перевезенні вантажу автотранспортом у внутрішньому сполученні 

у водія юридичної чи фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення 

на договірних умовах, обов’язково має бути ТТН. 

 

ТТН - це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний 

документ, призначений для списання ТМЦ, обліку на шляху їх переміщення, 

оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, 

а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. 

Також вантажовідправник може скористатися формою № М-11 

«Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», 

або іншим документом, що підтверджує право власності на вантаж. 

Оформлення ТТН не є обов’язковим для водія юридичної або фізичної 

особи, якщо вантажні перевезення здійснюються для власних потреб. У цьому 

разі перевізник повинен скласти накладну або інший документ, який 

підтверджує право власності на вантаж. 
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Укладення договору перевезення пасажирів та багажу підтверджують 

видачею квитка та багажної квитанції відповідної форми. Типові форми 

квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу затверджено наказом 

Мінтрансу України від 25.05.2006 р. № 503 «Про затвердження Типових 

форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах 

загального користування». 

Інформація, яка має бути зазначена в ТТН: 

назва документа 

дата і місце його складання 

 

найменування (ПІБ) перевізника та/або експедитора, замовника, 

вантажовідправника, вантажоодержувача 

найменування та кількість вантажу 

основні характеристики вантажу й ознаки, що дають змугу його 

однозначно ідентифікувати 

марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, 

причепа/напівпричева 

пунтки навантаження і розвантаження із зазначеннях їх повної 

адреси 

посада, прізвище та підпис відповідальних осіб вантажовідправника, 

вантажоодержувача, водія та/або експедитора 

Типові форми квитків на перевезення багажу на маршрутах 

загального користування: 

для міжміських маршрутів – тип 

КБ-І (додаток 4 до наказу № 503) 

для приміських маршрутів – тип 

КБ-ІІ (додаток 5 до наказу № 503) 
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Форми квитків на проїзд пасажирів на маршрутах 

загального користування: 

 

на міжміських маршрутах – квитки типів І, ІІ, ІІІ і ІV для проїзду в 

автобусах загального типу (додаток 1 до наказу № 503) 

 

на міжміських і міжнародних маршрутах – квитки типу ММ-І для 

проїзду в автобусах загального типу (додаток 7 до наказу № 503) 

 

на приміських маршрутах – квитки типів ПА- ІІ (маршрутне таксі), ПА-

ІІІ (проїзд від зупинки до зупинки) (додаток 2 до наказу № 503) 

 

на міських маршрутах – квитки типів МА-ІІ, МА-ІІІ (додаток 3 до наказу 

№ 503) 

 

Перевізники, а також суб’єкти господарювання, які на підставі 

укладених договорів з перевізниками здійснюють продаж проїзних 

і перевізних документів (йдеться про автостанції та автовокзали), повинні 

застосовувати РРО, оскільки відповідно до ст. 3 Закону про РРО при 

проведенні розрахункових операцій у сфері послуг (у тому числі 

автоперевезень) у готівковій та безготівковій (із застосуванням платіжних 

карток) формах такі операції потрібно проводити через зареєстровані, 

опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи РРО. 

При цьому слід роздруковувати фіскальні чеки і видавати 

їх одержувачам послуг. 

Виняток становлять пасажирські автоперевезення, коли продають 

проїзні і перевізні документи на автотранспорті з видачею талонів, 

квитанцій, квитків, - такі операції не вимагають застосування РРО 

та розрахункових книжок. Але при обов’язковій умові, що на цих 

документах мають бути нанесені друкарським способом їх серія, номер 

і номінальна вартість. Цим вимогам відповідають типові форми квитків 

на проїзд і перевезення багажу, затверджені наказом № 503. 
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         2. Документальне оформлення й облік палива, запасних частин та 

інших матеріалів. 

Придбання паливо-мастильних матеріалів (ПММ) може 

здійснюватися шляхом: 

 

1. Безготівкового розрахунку.  Підставою для придбання палива в 

постачальника таким шляхом є договір, укладений між АТП і АЗС чи 

оптовим постачальником. Винятком є використання електронних карток 

при розрахунках. У цьому випадку можливі два варіанти купівлі 

нафтопродуктів на АЗС: без придбання талонів і з придбанням талонів. 

 

При отриманні ПММ по безготівковому розрахунку без використання 

талонів, АТП зобов'язане використовувати відомість за ф. № 24-нп, яка 

призначена для обліку на одноразовий відпуск однорідних ПММ. 

У разі заправлення за талонами підприємство-покупець закуповує 

певну кількість талонів в АЗС, які потім видають водіям. Для обліку талонів 

Інструкцією № 81 не передбачено окремого документа. В АТП можуть 

вести відомість з обліку виданих талонів. 

 

 

2. Розрахунок готівкою. Купівля ПММ водіями. Первинними 

документами обліку ПММ, придбаних водіями за готівку, є чеки РРО 

продавця (АЗС) і Звіт про використання коштів наданих на відрядження 

або під звіт водія. 

Водій не пізніше наступного дня після отримання готівки під звіт 

зобов'язаний надати Звіт про її використання і повернути невикористаний 

залишок готівки. 

Під час перевірки звітів водіїв необхідно переконатися в наявності і 

дійсності доданих документів, що підтверджують придбання ПММ і зв'язок 

цих придбань із завданням водію: 

- касовий чек; 

- податкові накладні (якщо сума в чеку перевищує 200 грн); 

- товарні накладні на перевезений вантаж чи дорожній лист. 

 

АТП може при купівлі ПММ використовувати електронні картки 

(дебетові чи кредитові). У цьому випадку для: 

1) АЗС - необхідно вести спеціальну відомість за формою № 25-нп 

(ведеться тільки АЗС і не має ніякого відношення до АТП); 

2) АТП - необхідно вести спеціальну відомість з обліку виданих 

електронних карток, форма якої законодавством не передбачена. 
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Списання паливо-мастильних матеріалів (ПММ): 

 

ПММ списуються, як правило, на підставі подорожніх листів, за якими 

визначають: кількість палива в баку (у балоні) автомобіля на початок зміни 

(рейсу) за даними вимірювальних приладів; кількість заправленого палива 

протягом зміни (рейсу); залишок палива на кінець зміни (рейсу). 
 

 
Якщо фактична витрата ПММ перевищує нормативну, то до складу 

витрат звітного періоду слід включати вартість фактично витрачених ПММ 

у межах установлених норм. 
  

 

 

 

ПММ списуються за фактичною вартістю палива, витраченого при 

експлуатації автомобіля, але з урахуванням норм витрат. Тобто при 

списанні ПММ у бухгалтерському обліку порівнюють нормативну і 

фактичну витрату палива. Якщо фактична витрата перевищує норму, то 

підприємству слід з'ясувати, чому це сталося, адже така перевитрата може 

свідчити про несправність відповідних систем транспортного засобу або 

нецільове використання палива. Рішення про причини та компенсації 

перевитрати палива (за рахунок водіїв, інших працівників або третьої 

сторони, з вини якої виникла перевитрата) приймає керівник підприємства. 

 

 

Для обліку додаткового споживання палива, передбаченого в п. 3.4 

Наказу Міністерства транспорту і зв'язку «Про затвердження Норм витрат 

палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» № 43 від 

10.02.1998 зі змінами та доповненнями, у кожному окремому випадку 

потрібно оформляти внутрішні документи: акти про проведення техоглядів, 

регулювальних робіт, приладження деталей двигунів і автомобілів після 

ремонту і т. п.; матеріальні звіти щодо використання запчастин, матеріалів і 

ПММ при виконанні ремонтних і регулювальних робіт.  

Документи повинні бути затверджені керівником підприємства. 

 

 

Наявність і рух палива в бухгалтерському (фінансовому) обліку 

відображається на субрахунку 203 «Паливо». Оскільки АТП 

використовують у діяльності різні види палива і, як правило, мають 

спеціально обладнані місця для його зберігання, то необхідно по субрахунку 

203 відкрити субрахунки другого і навіть третього порядку.  

Наприклад, субрахунок 2031 «Бензин А-95», 2032 – «Дизельне паливо» 

і далі за видами палива. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку надходження 

палива від оптового постачальника 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Надійшло на склад від постачальника 

паливо 
203 631 

2 Відображено суму податкового кредиту по 

ПДВ відповідно до податкової накладної 

постачальника 

641 631 

3 Перераховано кошти постачальникові в 

оплату отриманого від нього палива 
631 311 

4 Працівникові підприємства (водію) видано 

кошти в підзвіт на придбання палива  в 

процесі здійснення перевезення вантажу 

372 301 

5 На підставі Звіту про використання коштів 

наданих на відрядження або під звіт  водія 

оприбутковано паливо, придбане  ним за 

готівку 

203 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запасні частини підприємство може придбавати в постачальників як за 

готівковий, так і безготівковий розрахунки, а також виготовляти чи 

відновлювати в майстернях свого підприємства. 

Документом на отримання запчастин від постачальників є товарна 

(видаткова) накладна постачальника. У ній зазначаються всі необхідні 

реквізити для оприбуткування матеріалів, запчастин.  

 

Списанню підлягають як нові, так і реставровані, і зняті з інших 

автомобілів запчастини. 

Списання будь-якого виду запчастин, отриманих зі складу здійснюється 

за актами виконаних ремонтних робіт чи за актами заміни (установки), 

складеними менеджером ремонтного підрозділу підприємства і 

затвердженими керівником підприємства. 

 



8 

3.Облік витрат транспорту та визначення собівартості перевезень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статті витрат, що включаються до виробничої собівартості 

перевезень 

№ з/п Статті витрат 

1 Прямі матеріальні витрати 

1.1. Вартість усіх видів ПММ таі інших матеріалів, використаних 

на виконання перевезень і на технологічні операції в процесі 

підготовки рухомого складу до експлуатації 

1.2. Витрати на автомобільні шини, акумулятори 

2 Прямі витрати на оплату праці 

2.1. Усі витрати на виплату основної й додаткової зарплати працівникам, 

зайнятим перевезеннями 

3 Інші прямі витрати 

3.1. Єдиний соціальний внесок на оплату праці працівників, зайнятих 

перевезеннями 

3.2. Суми амортизаційних відрахувань від вартості автотранспорту 

та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних 

із перевезеннями 

3.3. Витрати на всі види ремонту, техогляд і техобслуговування 

рухомого складу, який безпосередньо бере участь у перевезеннях.  

4 Загальновиробничі витрати 

4.1. У цю статтю калькуляції включають витрати, пов’язані 

з управлінням та обслуговуванням виробничого процесу, 

не передбачені в попередніх статтях 

Собівартість перевезень (робіт, послуг) - це виражені в грошовій 

формі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов’язані 

з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, 

а також виконанням робіт і послуг, що забезпечують перевезення. 

Під калькулюванням собівартості розуміють визначення розміру витрат 

у грошовій формі на виробництво одиниці певного виду робіт (послуг) 

за окремими видами витрат. З його допомогою визначають собівартість: 

 одиниці робіт (послуг); 

 всього їх обсягу; 

 виробництва за окремими структурними підрозділами підприємства, 

за різними виробничими процесами і в цілому по підприємству. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку операцій з надання 

послуг автоперевезення вантажу на території України 

 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1 Отримано від замовника передоплату 

за транспортні послуги 
311 681 12000 

2 Нараховано податкове зобов’язання 

з ПДВ 
643 641 2000 

3 Надано транспортні послуги 361 703 12000 

4 Закрито розрахунки з ПДВ 703 643 2000 

5 Відображено залік заборгованостей 681 361 12000 

6 Нараховано заробітну плату водієві 23 661 3000 

7 Нараховано єдиний соціальний внесок 

на заробітну плату водія 
23 651 660 

8 
Списано використані ПММ 23 203 1500 

9 Списано на виробничу собівартість 

змінні та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати 

23 91 880 

10 Списано виробничу собівартість 

автоперевезення на собівартість  

реалізованих послуг (3000 + 660 + 

1500 + 880) 

903 23 6040 

 

Запитання для самоперевірки: 

 

1. Що таке транспорт? 

2. Хто є суб’єктами перевезення вантажів? 

3. Розкрийте документальне оформлення роботи транспорту. 

4. Як здійснюється придбання паливо-мастильних матеріалів? 

5. Які статті витрат  включаються до виробничої собівартості перевезень? 

6. Наведіть кореспонденцію бухгалтерських рахунків з обліку операцій 

з надання послуг автоперевезення вантажу на території України. 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  

e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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