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У статті розглянуто основні аспекти діяльності автотранспортного підприємства, визначено питання по-
будови системи внутрішнього контролю кругообігу капіталу автотранспортного підприємства. Досліджено по-
гляди вчених на різні аспекти контролю капіталу на підприємствах України. Обґрунтовано необхідність комп-
лексного та системного контролю кругообігу капіталу на автотранспортних підприємствах. За результатами 
проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність внутрішнього контролю на автотранспортних 
підприємствах та забезпечення належного управління формуванням, рухом та відтворенням капіталу.
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В статье рассмотрены основные аспекты деятельности автотранспортного предприятия, определены во-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У процесі управління автотран-
спортним підприємством внутрішній контр-
оль відіграє важливу роль та має велике 
значення, є необхідною та самостійною 
функцією управління у процесі діяльності 
підприємства. Завершуючи первинний про-
цес управління, контрольна діяльність ство-
рює сприятливу перспективу для безперерв-
ного циклу перевезень. В умовах сьогодення 
виникає необхідність дослідження та вдо-

сконалення обліково-контрольних процедур 
кругообігу капіталу на автотранспортних під-
приємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сутності кругообігу капіталу розгля-
нуто в багатьох сучасних виданнях. З-поміж 
вітчизняних науковців, які достатню увагу при-
діляють дослідженню цього питання, можна 
назвати таких, як Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, 
Є.В. Мних, В.О. Шевчук, В.М. Івахненко, 
Г.Г. Кірейцев.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість напрацювань з цієї тематики, які 
дали змогу вирішити низку проблем, залиша-
ється відкритим і потребує подальших теоре-
тичних розробок питання сутності та завдань 
контролю кругообігу капіталу на автотран-
спортних підприємствах.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є аналіз про-
цесу внутрішнього контролю руху кругообігу 
капіталу на автотранспортних підприємствах 
та визначення управлінської ролі цього про-
цесу в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Автомобільний транспорт є однією 
зі сфер підприємницької діяльності. В процесі 
господарювання практично кожне підприємство 
стикається з необхідністю перевезення матері-
алів, сировини, готової продукції тощо. Звідси 
випливає, що автотранспорт – це матеріальна 
основа виробничого процесу, в якому пере-
міщення вантажів є одночасно і виробничим 
процесом, і продукцією. Для автотранспорт-
них підприємств послуги з перевезення ванта-
жів є основними видами діяльності. Практично 
немає жодного підприємства промисловості, 
будівництва, сільського господарства, яке б не 
користувалося послугами автотранспорту.

Автомобільні перевезення можуть бути 
основним видом діяльності підприємств або 
використовуватися для задоволення потреб 
основної діяльності. Автотранспорт найбільш 
мобільний з усіх наявних видів транспорту. 
Завдяки високій маневреності автомобільний 
транспорт перевозить вантажі безпосередньо 
від складу відправника до складу одержувача 
без дорогих перевантажень з одного виду 
транспорту на інший.

З точки зору організації фінансово-госпо-
дарського контролю автотранспортні підпри-
ємства мають низку характерних ознак [1]:

– автомобіль є особливим видом осно-
вного засобу, що відрізняється високим 
ступенем ліквідності, а отже, ймовірність 
зловживань, пов’язаних з урахуванням авто-
транспорту, велика;

– автомобіль є складним технічним агре-
гатом, що складається з великої кількості 
вузлів і деталей, кожна з яких також високо-
ліквідна;

– автомобіль більше, ніж інші основні 
засоби, схильний до раптового та неперед-
бачуваного виходу з ладу, оскільки може 
постраждати в дорожньо-транспортній при-
годі, що завдає шкоди власнику.

Головним завданням, що стоїть перед 
працівниками транспорту, залишається сво-
єчасне, якісне та повне задоволення насе-
лення в перевезеннях і підвищення економіч-
ної ефективності роботи галузі. Це завдання 
необхідно вирішувати шляхом впровадження 
передового досвіду, використання більш 
досконалих технологій, прогресивних спосо-
бів перевезення вантажів, а також вдоско-
налення систем бухгалтерського обліку та 
контролю за діяльністю усіх служб всередині 
підприємств [2, с. 119].

Нові політичні та економічні реалії вима-
гають нових підходів до управління, пошуку 
таких їх форм, які б відповідали ринковим 
відносинам. Ефективне керування підприєм-
ством в сучасних ринкових умовах є досить 
складним процесом. Однією з функцій управ-
ління окремим підприємством є внутріш-
ній контроль, в розрізі нашого дослідження 
йдеться про контроль кругообігу капіталу.

Капітал – одна з найважливіших категорій 
економічної науки, обов’язковий елемент рин-
кової економіки, необхідний фактор і ресурс 
виробництва, головний об’єкт ринку капіталу.

Капітал має багато значень і може тракту-
ватися як запас матеріальних благ («фізич-
ний капітал»), як сума грошей, як щось, що 
включає в себе не тільки матеріальні пред-
мети, але й нематеріальні елементи, такі як 
знання, освіта, людські здібності, які вико-
ристовуються у виробництві товарів і послуг 
(«людський капітал»), як елемент багатства, 
що приносить його власнику регулярний дохід 
протягом тривалого часу («дисконтований 
потік доходу»), як сума прав розпоряджатися 
деякими цінностями, що дає їх власникам 
дохід без вкладення відповідної праці («юри-
дичний капітал») [3, с. 243].

Аналізуючи результати досліджень вче-
ними економічної сутності капіталу, з точки 
зору історичної еволюції виділяємо три осно-
вні підходи до його формування [4]:

1) капітал як грошовий фактор (гроші є 
основним чинником виробництва та головним 
інструментом економічної політики держави);

2) капітал як матеріально-речовинний 
ресурс (капітал – це цінності та послуги, за 
допомогою яких створюється новий дохід);

3) капітал як виробничі відносини (капітал 
визначається як відносини, які витікають з 
монополізації власності на засоби виробни-
цтва в руках підприємців і відсутність таких у 
робітників).

Зобразимо ці підходи до формування капі-
талу з точки зору історичної еволюції на рис. 1.
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З рис. 1 видно, що наведені вище підходи 
до формування капіталу різняться, але вод-
ночас усебічно розкривають його сутність.

Капітал підприємства – це засіб виробни-
цтва, інакше майно і цінності, які обслуговують 
процес виробництва, а також просте й роз-
ширене відтворення підприємства. Кругообіг 
капіталу – це один цикл його руху, що охоплює 
процес виробництва і продажу, під час якого 
створюються товари і який завершується 
поверненням капіталу в його вихідну грошову 
форму. Таке послідовне перетворення капіталу 
з однієї функціональної форми в іншу, його рух 
через три стадії і є кругообігом капіталу.

Прагнення отримувати прибуток штовхає 
підприємця до того, щоб безперервно пускати 
свій капітал в кругообіг, який є рухом само-
стійно зростаючої вартості, в процесі якого 
капітал послідовно набуває та позбувається 
трьох форм, а саме грошової, продуктивної і 
товарної, проходить три стадії, такі як завер-
шення, виробництво і знову обіг, а також від-
бувається самозростання вартості (виробни-
цтво і реалізація засобів вартості).

Автомобільні господарства виконують вели-
кий обсяг операцій, пов’язаних з придбанням 
матеріальних цінностей, зокрема автомобіль-
ного палива, мастильних та інших експлуата-
ційних матеріалів, запасних частин та агрегатів 
до автомобілів, автомобільних шин. Значним є 
обсяг операцій з технічного обслуговування та 
ремонту транспортних засобів.

Основною метою формування капіталу 
автотранспортного підприємства є залучення 
його достатнього обсягу для фінансування при-
дбання необхідних активів, оптимізації їх струк-
тури з точки зору забезпечення умов їх подаль-
шого ефективного використання (табл. 1).

В сучасних умовах розвитку економіки 
транспортні технології не стоять на місці, а 
бізнес вимагає все більшого ступеня інте-
грації багатьох управлінських рішень. Саме 

тенденція до інтеграції обліково-аналітичних 
даних дає змогу підприємствам, що спеціа-
лізуються на наданні транспортних послуг, 
виділити окремі системи в особливі групи, що 
називаються інтеграціями.

Важливою умовою раціонального викорис-
тання автомобільного транспорту та ефек-
тивності його використання є надійно нала-
годжений облік, який повинен забезпечити 
[5, с. 213]:

– правильне документальне оформлення 
господарських і фінансових господарських 
операцій, своєчасний і точний облік матері-
альних цінностей і грошових коштів, викона-
них робіт та наданих послуг, контроль за вико-
ристанням паливно-мастильних матеріалів;

– правильне визначення результатів гос-
подарської діяльності, а саме собівартості 
автоперевезень і послуг, прибутку та рента-
бельності;

– виявлення та аналіз фактів, які зумов-
люють результати діяльності підприємства, 
невикористаних резервів.

Безліч підприємств у всьому світі страж-
дають від неефективного використання різ-
них ресурсів, а саме людських, фінансових, 
матеріальних, від нестачі необхідної для при-
йняття правильних рішень інформації, нена-
вмисного та навмисного спотворення звіт-
ності, прямого шахрайства з боку персоналу 
та керівників. Подібних проблем можна уник-
нути шляхом створення всередині самих під-
приємств ефективної системи внутрішнього 
контролю. Будь-яка діяльність на підприємстві 
відбувається в рамках двох систем. Першою 
є операційна (організаційна) система, побудо-
вана для досягнення заданих цілей. Другою 
є система контролю, яка пронизує операційну 
систему. Вона складається загалом з полі-
тики, процедур, правил, інструкцій, бюджетів, 
системи обліку та звітності. Ця система спря-
мована, зрештою, на створення необхідних 
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Рис. 1. Підходи до формування капіталу
Джерело: узагальнено авторами
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Таблиця 1
Процес формування капіталу нового підприємства, що створюється

1. До формування капіталу створю-
ваного підприємства не можуть бути 
залучені внутрішні джерела фінансо-
вих ресурсів, які на цій стадії життєвого 
циклу просто відсутні.

Потреба у власному капіталі створюваного підприєм-
ства не може бути задоволена за рахунок його при-
бутку, а потреба в позиковому капіталі – за рахунок 
поточних зобов’язань за розрахунками, які до початку 
функціонування підприємства ще не сформувалися.

2. Основу формування стартового 
капіталу створюваного підприємства 
становить власний капітал його засно-
вників.

Без внесення частки власного капіталу у створення 
нового підприємства залучити позиковий капітал 
складно. Формування стартового капіталу виключно 
за рахунок позикового капіталу теоретично можливе, 
але на практиці зустрічається дуже рідко.

3. Стартовий капітал, що формується 
у процесі створення нового підприєм-
ства, може бути залучений його засно-
вниками в будь-якій формі.

Його формами можуть виступати грошові кошти; різні 
види основних засобів (будівлі, приміщення, машини, 
устаткування); різні види матеріальних оборотних 
активів (запаси сировини, матеріалів. товарів, напів-
фабрикатів); окремі види фінансових активів (різні 
види цінних паперів, що обертаються на фондовому 
ринку).

4. Власний капітал засновників (учас-
ників) створюваного підприємства 
вкладається в нього у формі статут-
ного капіталу.

Початковий розмір капіталу декларується статутом 
створюваного підприємства.

5. Особливості формування статутного 
капіталу нового підприємства визнача-
ються організаційно-правовими фор-
мами його створення.

Таке формування регулюється державою. Так, дер-
жавні нормативно-правові акти регламентують міні-
мальний розмір статутного капіталу підприємств, що 
створюються у формі відкритого акціонерного това-
риства й товариства з обмеженою відповідальністю. 
Щодо корпоративних підприємств, які створюються у 
формі відкритого акціонерного товариства, то регла-
ментується також порядок проведення емісії акцій, 
обсягу придбання пакета акцій засновниками.

6. Можливості та коло джерел залу-
чення позикового капіталу на стадії 
створення підприємства вкрай обме-
жені.

Сучасна практика свідчить про те, що фінансування 
нового бізнесу кредиторами є досить складним, 
а іноді навіть важко вирішуваним завданням. При 
цьому на початковій стадії формування капіталу під-
приємства до його створення не може бути залучено 
такі позикові джерела, як, зокрема, емісія облігацій, 
податковий кредит.

7. Формування капіталу створюваного 
підприємства за рахунок зовнішніх 
джерел потребує підготовки спеціаль-
ного документа, а саме бізнес-плану.

Бізнес-план – це основний документ, який визна-
чає необхідність створення нового підприємства та 
в якому у загальноприйнятій послідовності розділів 
викладені основні характеристики та прогнозовані 
фінансові показники новостворюваного підприєм-
ства. У бізнес-плані відбиваються, як правило, такі 
основні показники, як, зокрема, загальна потреба в 
стартовому капіталі; схема фінансування нового біз-
несу; очікувані строки повернення вкладеного капі-
талу інвесторам.

8. Для підготовки бізнес-плану засно-
вники створюваного підприємства 
повинні здійснити певні передстартові 
витрати капіталу.

Ці витрати пов’язані з оплатою праці розробників біз-
нес-плану і фінансуванням пов’язаних із цим дослі-
джень. Передстартові витрати капіталу в суму статут-
ного капіталу створюваного підприємства зазвичай 
не включаються.

9. Ризики, пов’язані з формуванням (і 
подальшим використанням) капіталу,  
що характеризуються досить високим 
рівнем.

Це зумовлює високий рівень вартості окремих еле-
ментів позикового капіталу, що залучається на стадії 
створення підприємства.

Джерело: узагальнено авторами
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передумов і підвищення ймовірності того, що 
компанія загалом і менеджери зокрема змо-
жуть досягнути поставлених цілей [6, с. 167].

Слід виокремити складові елементи тран-
спортного процесу:

1) навантаження вантажів або посадка 
пасажирів на рухомий склад в пунктах від-
правлення;

2) переміщення вантажів і пасажирів доро-
гами між пунктами відправлення і призна-
чення;

3) розвантаження вантажів або висадка 
пасажирів в пунктах призначення.

Звідси випливає, що завдання внутріш-
нього контролю діяльності автотранспортних 
підприємств визначаються особливостями 
цієї галузі:

– контроль надходження транспортних 
засобів на автотранспортних підприємствах, 
перевірка їх технічного обслуговування та 
ремонту;

– перевірка руху запасів на автотран-
спортних підприємствах;

– контроль витрат автотранспортного під-
приємства та калькулювання собівартості 
автомобільних перевезень;

– підвищення економічної ефективності 
використання автомобільних засобів.

Системність контролю кругообігу капіталу 
обумовлюється взаємним зв’язком і взаємною 
залежністю елементів цієї системи. Система 
контролю кругообігу капіталу є частиною, 
підсистемою іншої більш складної системи, 
а саме системи комплексного економічного 
контролю діяльності підприємства.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
ефективна діяльність суб’єктів господарю-
вання в України потребує управління фінансо-
вими ресурсами, зокрема капіталом підприєм-
ства, яке має забезпечити основи стабільного 
розвитку підприємства та його постійного 
зростання на ринку. У системі внутрішнього 
контролю діяльності автотранспортного під-
приємства необхідно більше уваги приділяти 
розвитку підсистеми внутрішнього контролю 
кругообігу капіталу.
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