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І. Вступ
До підприємств, які здійснюють транс-

портні послуги, належать підприємства
залізничного, автомобільного та інших видів
транспорту. Особливості бухгалтерського
обліку на підприємствах, які здійснюють
транспортні перевезення, випливають зі
специфіки таких господарських операцій.

Специфіка надання автотранспортних по-
слуг суттєво впливає на організацію бухгал-
терського обліку, що у свою чергу, зумовлює
необхідність використання спеціальних ауди-
торських процедур при проведенні аудиту на
підприємствах транспорту.1

На організацію проведення аудиту авто-
транспортних підприємств суттєво вплива-
ють особливості виробничого автотранс-
портного процесу, до яких належить таке:
– по-перше, надання автотранспортних

послуг не передбачає оприбуткування у
вигляді матеріальних цінностей;

– по-друге, автомобільні перевезення ви-
конуються різними типами і видами авто-
транспортних засобів;

– по-третє, автотранспортні перевезення
законодавчо регулюються і контролю-
ються відомчими і позавідомчими орга-
нами державного контролю;

– по-четверте, існування специфіки в
технічному обслуговуванні транспортних
засобів та контролі за роботою водіїв тощо.
Методика аудиту з урахуванням особли-

востей транспортного процесу потребує
дослідження та розробки основних напрямів
її вдосконалення.

Проблеми методики й організації аудиту
всебічно висвітлювали відомі вітчизняні та
російські вчені. Слід підкреслити значення
фундаментальних досліджень, результати
яких висвітлено у працях М. Білухи, Ф. Бу-
тинця, Г. Давидова, Л. Кулаковської, Ю. Пі-
ча, О. Тєрєхова та ін. Але в основному роз-
криваються теоретичні аспекти напрямів
проведення аудиту без урахування особли-
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востей підприємств різних галузей. Крім то-
го, проведене дослідження свідчить, що
науковці по-різному розглядають методики
аудиту об’єктів обліку.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення основних на-

прямів аудиту автотранспортних під-
приємств та встановлення послідовності й
порядку застосування прийомів аудиту з
метою встановлення об’єктивної істини про
діяльність автотранспортних підприємств,
що перевіряються.

III. Результати
Аудиторська перевірка фінансово-

господарської діяльності автотранспортних
підприємств зобов’язана враховувати особ-
ливості бухгалтерського обліку деяких гос-
подарських операцій [1].

Віднесення витрат до складу валових
витрат має особливості в частині експлуа-
тації легкового автотранспорту. Необхідно
врахувати обмеження, які сформульовані:
до валових витрат платника податку нале-
жать витрати на утримання й експлуатацію
легкових автомобілів, що належать платни-
кам податку, основною діяльністю яких є
надання платних транспортних та туристич-
них послуг стороннім громадянам та ор-
ганізаціям.

Не зараховуються до валових витрати
платника податку (крім оплати праці) на ут-
римання й експлуатацію легкового авто-
транспорту, витрати на пально-мастильні
матеріали, витрати, пов’язані з технічним
обслуговуванням та паркуванням легкових
автомобілів [2]. Таким чином, дозволяється
відносити вищезазначені витрати до складу
валових підприємств, які надають транс-
портні послуги.

Перевірку реалізації автотранспортної
техніки необхідно зосереджувати на з’ясу-
ванні правильності відображення в обліку
списання балансової вартості, зносу, фі-
нансових результатів від реалізації, нараху-
вання і сплати ПДВ.
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Перевірка придбаних транспортних за-
собів передбачає встановлення правиль-
ності визначення балансової вартості.

Перевіряючи автотранспортні підпри-
ємства, слід мати на увазі, що у складі їхніх
витрат основне місце займають витрати на
пально-мастильні матеріали [2].

Аудитору необхідно встановити, чи засто-
совуються на підприємстві норми витрат паль-
ного і мастильних матеріалів, затверджені на-
казом Державного департаменту автомо-
більного транспорту України від 10.02.98 р.
№ 43 та “Норми витрат пального і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті”, за-
тверджені Інструкцією Департаменту авто-
мобільного транспорту Міністерства транспор-
ту України від 03.05.95 р. № 179.

Норми витрат пального і мастильних ма-
теріалів на автомобільному транспорті при-
значені для планування потреби підприємств
у пально-мастильних матеріалах, контролю за
їх витратами та ведення звітності [3].

Норми витрат пального – це встановлена
допустима міра його споживання за певних
умов експлуатації автомобілів [4]. Для цього
застосовуються базові лінійні норми, вста-
новлені за моделями автомобілів, та систе-
ма нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які
дають змогу враховувати обсяг виконаної
транспортної роботи, кліматичні, дорожні й
інші умови експлуатації [5].

Таким чином, аудитору слід визначити,
чи правильно підприємство застосовує не-
обхідні базові лінійні норми для певних
видів автомобілів, а крім того:

норми на виконання транспортної роботи
(додаткові витрати палива за умов руху з
вантажем);
– норми на 1 т спорядженої маси (додат-

кові витрати палива за зміни спорядже-
ної маси автомобіля, причепа або напів-
причепа);

– норми на їзду з вантажем (збільшення
витрат палива, пов’язане з маневруван-
ням та виконанням операцій заванта-
ження й розвантаження);

– норми на пробіг за виконання спеціаль-
ної роботи;

– норми на роботу спеціального обладнання;
– норми на роботу незалежного обігрівача;
– коефіцієнти використання.

Від правильності застосування норм витрат
та коригуючих коефіцієнтів залежить пра-
вильність визначення прибутку підприємств,
тому що пально-мастильні матеріали на пев-
ний транспорт є одним із елементів витрат, які
враховуються при визначенні фінансового ре-
зультату.

Автотранспортні підприємства займа-
ються перевезенням вантажів, тому, аби
підтвердити правомірність формування вит-
рат і доходів щодо вказаних перевезень,
аудитору необхідно перевірити правильність

оформлення первинних стверджувальних до-
кументів [6]. При цьому слід регламентуватися
“Інструкцією про порядок виготовлення, збе-
рігання, застосування єдиної первинної транс-
портної документації для перевезення ван-
тажів автомобільним транспортом роботи”,
затвердженою наказом Мінстату України від
07.08.96 р. № 228/253, якою передбачено, що
для первинного обліку обсягів перевезених
вантажів і транспортної роботи автомобіль-
ного транспорту підставою для списання то-
варно-матеріальних цінностей у вантажо-
відправника та вантажоодержувача, а також
для виконання розрахунків між перевізниками
і замовниками автомобільного транспорту є
такі типові форми єдиної первинної транс-
портної документації:
– подорожній лист вантажного автомобіля

у міжнародному сполученні (форма № 1);
– подорожній лист вантажного автомобіля

(типова форма № 1);
– товарно-транспортна накладна (форма

№ 1–ТН);
– талон замовника (форма № 1–ТЗ).

Від правильності застосування норм витрат
та коригуючих коефіцієнтів залежить пра-
вильність визначення прибутку підприємств,
тому що пально-мастильні матеріали на пев-
ний транспорт є одним із елементів витрат, які
враховуються при визначенні фінансового ре-
зультату діяльності підприємства. Аудитору
необхідно вивчити всі подорожні листи на спи-
сання палива і звернути увагу на дотримання
встановлених форм цих документів, заповнен-
ня в них реквізитів. Перевіряючи фактичні вит-
рати палива, необхідно встановити, чи не за-
вищувались норми витрат палива і мастильних
матеріалів [6]. Для цього аудитору необхідно
порівняти дані фактичного пробігу, які визна-
чені у клієнта за подорожніми листами, та нор-
ми витрат для конкретного автомобіля. Крім
того, необхідно здійснити перерахунок фактич-
ного витрачання палива і порівняти отримані
результати з даними аналітичного обліку спи-
сання пально-мастильних матеріалів.

Аудиторській перевірці також підлягають
операції зі списання запасних частин. Ауди-
тору необхідно встановити напрями викори-
стання запасних частин (на ремонт транс-
портних засобів або на технічне обслугову-
вання). При цьому слід звернути увагу на
порядок оформлення первинних документів
(лімітно-забірних карток або вимог), на-
явність лімітів відпуску у вартісному та
кількісному виразі запасних частин.

Перевіряючи порядок списання акумуля-
торних батарей та автомобільних шин, не-
обхідно звернути увагу на наявність інди-
відуальних номерів кожної шини та акумуля-
торної батареї в оперативному обліку клієнта,
встановити правомірність застосування норм
їх списання відповідно до “Норм експлуатації
пробігу автомобільних шин” [8], та “Правил
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нагляду та підтримання в робочому стані
стартерних свинцево-кислотних акумулятор-
них батарей НД 7214 у 95120–157–97” [9].

Особливо уважно необхідно вивчити по-
рядок заміни акумуляторів вантажних авто-
мобілів, термін служби яких не повинен пе-
ревищувати 2,5 року або експлуатації її в
пробігу автомобіля понад 110 тис. км і має
бути підтверджений подорожніми листами.
Особливим напрямом контролю є перевірка
правильності організації праці водіїв. При
цьому слід звернути увагу на дотримання
встановлених норм тривалості робочого і
вільного часу водіїв, порядку складання
графіків замінності відповідно до Положення
про робочий час і час відпочинку водіїв ав-
томобільних транспортних засобів.

Доцільність і законність організації праці
водіїв встановлюється на основі перевірки
обліку часу. Аудитору необхідно уважно вив-
чити створені умови праці водіїв відповідно до
ст. 12 Закону України “Про дорожній рух” [7] та
перевірити порядок включення до складу ро-
бочого часу водія фактичного часу перебу-
вання водія в дорозі на підставі відміток у по-
дорожніх листах; часу проведення передрей-
сового медичного огляду до п’яти хвилин на
зміну; часу на підготовчо-заключні роботи пе-
ред виїздом у рейс і після повернення з нього
відповідно до встановлених нормативів; часу
зупинок, які передбачені графіком руху для
відпочинку водія, огляду транспортного засо-
бу тощо; часу стоянки при виконанні наванта-
жувально-розвантажувальних робіт; часу про-
стоїв не з вини водія.

Шляхом документальної перевірки не-
обхідно встановити правильність формуван-
ня витрат на оплату праці, правомірність за-
стосування доплат і надбавок до заробітної
плати водіїв автотранспортних засобів
відповідно до чинних норм законодавства.

IV. Висновки
Отже, у цій статті поглиблено уявлення

про методику аудиту автотранспортних
підприємств. Разом з тим, методичне забез-
печення зовнішнього аудиту потребує свого
подальшого теоретичного та прикладного вив-
чення.

Так, зокрема, методики аудиту слід роз-
робляти за кожним видом діяльності під-
приємств, враховуючи специфіку кожної ок-
ремої галузі національної економіки. Пер-
спективами подальших досліджень у цьому
напрямі є розробки конкретних пропозицій
стосовно методичного забезпечення аудиту
в Україні, який розкривається в розробці
методики аудиту підприємств різних галу-
зей, тестів внутрішнього контролю та робо-
чих документів.
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экономического и социального развития Украины, службы аудита, субъекты предпринима-
тельской деятельности.

Malikov V. Features of public accountant verifications are on the enterprises of transport
Problem setting. To the enterprises which carry out transport services, the enterprises of railway,

motor-car and other types of transport belong. The features of record-keeping on enterprises which
carry out transport transportations swim out from the specific of such economic operations.
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The specific of grant of motor transport services substantially influences on organization of record-
keeping which in same queue predetermines the necessity of the use of the special public accountant
procedures during the lead through of audit on the enterprises of transport.

Recent research and publications analysis. The subject of audit organization has been given full
consideration by famous native and foreign scholars. The results of the fundamental research done by
M. Biluhi, F. Butincya, G. Davidic, L. Kulakovskoy, Yu. Picha, O. Terekhova and others are of special
importance. However the research works dwell on the theoretical aspect of conducting audit without
paying due attention to specific features of enterprises in particular industries.

The paper objective is to determine the key directions of improving audit at transport enterprises
and to find optimum ways to apply the auditing techniques in order to get a true picture of financial
situation at the transport companies under inspection.

Paper main body. Public accountant verification of financially economic activity of motor transport
enterprises is under an obligation to take into account the features of record-keeping of some eco-
nomic operations.

Taking of charges in the complement of gross charges has features in part of exploitation of auto-
mobile motor transport. It is necessary to take into account limitations which are formulated: to the
gross charges of payer of tax charges behave on maintenance and exploitation of passenger cars,
which belong to the payers of tax, basic activity of which is a grant of requiring payment transport and
tourist services by extraneous citizens and organizations.

Checking the accounting records of a transport enterprise for accuracy of insurance expenditures,
an auditor must ascertain, in the first place, the correctness of insurance compensations, and justify
their inclusion into the structure of operating expenditures by book-keeping accounting data of a cer-
tain time period, according to an insurance policy period of validity. An auditor should pay attention to
the way of presentation of the expenditures allocated for technical maintenance, and road vehicle re-
pair, which are regulated by provisions of a special regulation. When auditing the said expenditures, it
is necessary to differentiate between the concept of technical maintenance, and that of repair. Techni-
cal maintenance is a job or a sequence of operations performed to keep a vehicle in serviceable con-
dition or running order for proper use, garaging, and transportation.

Conclusions of the research. Consequently, the picture of method of audit of motor transport
enterprises is deep in this article. Next to it, the methodical providing of external audit needs the sub-
sequent theoretical and applied study.

Yes, in particular, it follows to develop the methods of audit after every type of activity of enter-
prises, taking into account the specific of every separate industry of national economy. The prospects
of subsequent researches in this direction are developments of concrete suggestions in relation to the
methodical providing of audit in Ukraine, which opens up in development of method of audit of enter-
prises of different industries, tests of internal control and workings documents.

Key words: audit, enterprises of transport, economic processes, strategy of economic and social
development of Ukraine, service of audit, subjects of entrepreneurial activity.




