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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною метою у сфері міжнародних ван�

тажних перевезень для України є активізація
процесів інтеграції транспортно�дорожнього
комплексу нашої держави до європейської та
світової транспортних систем.
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Стаття розкриває особливості організації та здійснення міжнародних автотранспортних перевезень, специфіку
їх оподаткування та облікового відображення. Дослідження грунтується на необхідності інформаційного забезпе<
чення управління ефективністю міжнародних перевезень та концепції загальних витрат на їх здійснення. Здійснено
SWOT< аналіз залізничного та автомобільного транспорту на міжнародному ринку вантажних перевезень, виявлено
існуючі недоліки та переваги; обгрунтовано стратегію розвитку автотранспортних вантажних перевезень та напря<
ми реалізації, які відкривають можливість виходу на міжнародний ринок. Визначено перелік основних документів
при міжнародному автотранспортному перевезенні вантажу, доведено необхідність удосконалення транспортної си<
стеми міжнародних вантажних перевезень задля розвитку національної економіки країни та інтеграції у світове гос<
подарство. Результати проведених досліджень узагальнено у висновках.

The article reveals the peculiarities of organization and implementation of international motor transport, the specifics
of their taxation and accounting reflection. The research is based on the need for information management to manage the
effectiveness of international traffic and the concept of total transport costs. A SWOT analysis of rail and road transport
in the international freight transportation market was conducted, shortcomings and advantages were identified. The
strategy of development of motor transport freight transportation and directions of realization, which open the possibility
of entering the international market, is substantiated. The list of basic documents for the international carriage of cargo
is determined. The necessity of improving the transport system of international freight transport, for the sake of developing
the national economy of the country and integration into the world economy has been proved. Conclusions are made
regarding taking into account the peculiarities of international transportation.
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Актуальність дослідження обумовлена тим,
що головне завдання системи надання послуг з
міжнародних перевезень вантажів автомобіль�
ним транспортом полягає у підвищенні ефек�
тивності її функціонування за рахунок подаль�
шої оптимізації структури, широкого застосу�
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вання сучасних організаційних форм і техно�
логій, удосконалення правових норм і підви�
щення ролі керівних органів у межах системи,
які максимально відповідатимуть вимогам рин�
ку послуг [1].

Міжнародні автотранспортні перевезення
потребують особливої уваги з позиції їх опо�
даткування та облікового відображення, адже
для здійснення міжнародних перевезень з ви�
користанням автотранспорту необхідно перш
за все отримати необхідні дозвільні докумен�
ти, забезпечити відображення процесу надан�
ня транспортних послуг в обліку та звітності.

Підприємства, які здійснюють свою діяль�
ність у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
досить часто стикаються проблемою затримки
товарів на кордоні України через простій авто�
транспорту перевізника на митниці. Це зумов�
лює необхідність відображення в обліку
штрафних санкцій (штрафи, пені, неустойки) та
додаткових витрат, пов'язаних з простоєм. В
цілому при здійсненні міжнародних автотран�
спортних перевезень основна увага приділяєть�
ся витратам на їх здійснення та можливості їх
оптимізації для забезпечення максимальної
ефективності таких перевезень. Ці витрати
включають всі витрати, необхідні для забезпе�
чення потреб перевезень. Також обов'язково
виникають супутні витрати на транспортне об�
слуговування, які вважаються витратами, по�
в'язаними з наданням споживачеві комплексу
послуг, супутніх продажу. При цьому необхід�
но врахувати, що транспортний сервіс орієнто�
ваний, перш за все, на забезпечення збалансо�
ваності між якістю обслуговування споживачів
і супутніми витратами. Саме якість обслугову�

вання в процесі транспортних перевезень є
ключем до комерційного успіху тих суб'єктів
підприємництва, які їх здійснюють [3].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності

міжнародних автотранспортних перевезень,
особливостей їх оподаткування та відображен�
ня в обліку для підвищення інформативності
даних процесу управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням сутності міжнародних авто�
транспортних вантажних перевезень займали�
ся провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, серед
яких: В.Л. Дикань, С.Я. Ковальчук, Г. Козіна,
О.І. Чорноус, Т.А Пушкар, М.В. Якименко,
В.А. Єфанов та інші. Однак постійні зміни еко�
номічних умов господарювання та нормативно�
законодавчої бази, розбіжності в поглядах вче�
них вимагають подальшого дослідження особ�
ливостей міжнародних перевезень та їх інфор�
маційного забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Міжнародні автомобільні перевезення — це

перевезення вантажів та пасажирів автотранс�
портним засобом на основі міжнародного до�
говору, при якому пункт відправлення знахо�
диться на території однієї держави, а пункт
призначення — на території іншої, та переве�
зення транзитом [2].

Транспортна система найбільш яскраво
відображає стан економіки країни в цілому.
Україна розташована у центральній частині

Таблиця 1. SWOT>аналіз діяльності типового автотранспортного підприємства при здійсненні
міжнародних перевезень

Джерело: розроблено автором з використанням [1, с. 263—266].

Сильні сторони Можливості
- «Вбудованість» у логістичні процеси суб’єктів 
господарювання;  
- надання споживачам повного комплекту 
транспортних послуг;  
- висока динаміка (оперативність) надання 
транспортних послуг;  
- наявність конкурентних переваг;  
- потужна ремонтно-технічна інфраструктура;  
- кваліфікований кадровий склад  

- Диверсифікація видів діяльності;  
- розвиток інфраструктури ринку транспортних 
послуг на міжнародному ринку;  
- швидка переорієнтація відповідно до потреб 
споживачів;  
- великий асортимент послуг;  
- зростання частки послуг автотранспорту на 
ринку міжнародних транспортних перевезень 

Слабкі сторони Загрози
- Високий рівень спрацювання рухомого складу; 
- застаріле устаткування;  
- недостатнє пристосування до кон’юнктури 
міжнародного ринку транспортних послуг;  
- вузький перелік транспортних послуг;  
- недостатній рівень соціальної захищеності 
персоналу;  
- відсутність програми розвитку персоналу  
(навчання, підвищення кваліфікації, стажування);  
- недостатній рівень екологічної діяльності  

- Негативні соціально-політичні зміни; 
- негативна макроекономічна ситуація;  
- несприятливі зміни в законодавстві;  
- втрата споживачів;  
- високий рівень конкуренції;  
- «витік» кваліфікованих кадрів 
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Європи і займає привабливе геополітичне по�
ложення, в тому числі для розвитку міжнарод�
них перевезень завдяки можливості оптимі�
зації транспортних маршрутів автомобільно�
го транспорту. Однак через відсутність розви�
нутої інфраструктури транспортних шляхів
реалізувати вигідне територіальне положення
практично неможливо. Одним із основних зав�
дань для України є забезпечення можливос�
тей розвитку національної транспортної сис�
теми, її правової, технічної та технологічної
адаптації до норм міжнародного транспорт�
ного та митного права, техніко�експлуатацій�
них та екологічних вимог міжнародних стан�
дартів до рухомого складу, стану доріг та
інфраструктури, пунктів пропуску через дер�
жавний кордон, пошуку джерел фінансуван�
ня для розвитку міжнародних транспортних
коридорів [2].

Автотранспорт і залізничний транспорт на
сьогодні є найбільш поширеними на ринку
міжнародних перевезень, адже цей транспорт
є економічно вигідним та дозволяє перевозити
різні види товарів. За обсягом вантажів, що пе�
ревозяться, автотранспорт перевершує решту
видів транспорту, але його вантажооборот по�
ступається залізничному транспорту.

 Для порівняння ефективності цільових
видів перевезень проведемо SWOT�аналіз.

Використання удосконаленої методики
SWOT�аналізу дозволить, автотранспортним
підприємствам підвищити свою конкуренто�
спроможність та ефективність при здійсненні
міжнародних автотранспортних перевезень, особ�
ливо які стосуються залізничного транспорту.

На сьогодні це є важливим чинником роз�
витку та виходу на міжнародний ринок Украї�
нських транспортних компаній (табл. 2).

Як бачимо, з наведеного SWOT�аналізу ав�
тотранспортного і залізничного транспорту на
ринку міжнародних перевезень існують як і
низка недоліків, так і низка переваг. Положен�
ня цих двох галузей характеризуються здебіль�
шого позитивно. Аналіз можливостей галузей
у поєднанні із сильними сторонами дають
оптимістичну картину їх виходу на міжнарод�
ний ринок з урахуванням усіх особливостей.

Укрзалізниця, як і автотранспорт, є голов�
ними у транспортній галузі міжнародних пере�
везень, реалізації державної політики, дорож�
нього господарства, туризму та інфраструкту�
ри загалом, тому оцінка їх можливостей на
міжнародному ринку є досить актуальною для
нашої держави.

Назва міжнародного транспортного коридору Маршрут
Пан-європейський транспортний коридор № 3 (Критський № 3) Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ
Пан-європейський транспортний коридор № 5 (Критський № 5) Чоп/Ужгород-Стрий-Львів 
відгалуження 5а Сторожниця-Ужгород-Мукачеве
відгалуження 5b Косини-Мукачеве
Пан-європейський транспортний коридор № 9 (Критський № 9) Нові Фроловичі - Чернігів - Кіпті - Київ - Любашівка - Платонове
відгалуження 9а Любашівка-Одеса/Ільчівськ
відгалуження 9с Бачівськ-Кіпті
Європа - Кавказ - Азія (ТRАСЕСА) Європа-Азія Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ-Полтава-Харків-Дебальцове-

Ізварине 
Гданськ-Одеса (Балтійське море-Чорне море) Ягодин-Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-

Одеса/Ільчівськ 
ЧЕС Рені-Ізмаїл-Одеса-Миколаїв-Херсон-Метіополь-Бердянськ-

Маріуполь-Новоазовськ 
Євроазіатський Одеса-Миколаїв-Херсон-Джанкой-Керч 

Таблиця 3. Національна мережа
міжнародних автомобільних транспортних коридорів України

Джерело: [2].

Таблиця 2. SWOT>аналіз діяльності залізничного транспорту при здійсненні міжнародних
перевезень

Джерело: [6].

Сильні сторони Слабкі сторони
- Висока репутація у споживачів і міжнародних 
партнерів; 
- Кваліфіковане керівництво; 
- Сталі контакти зі споживачами; 
- Фінансова стійкість; 
- Резерви виробничих потужностей, виробничих 
площ; 
- Досвід та розробка нових видів продукції 
відповідно до міжнародних стандартів; 
- Значний інноваційний потенціал; 
- Досвід роботи на міжнародному ринку послуг 

Відсутність чітких планів 
розвитку; 
Уразливість до конкурентного 
тиску; 
Застаріле обладнання, невеликі 
виробничі можливості; 
Ускладнена система управління 
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Саме залізничний транспорт України є
провідною галуззю при здійсненні перевезень
у великих масштабах і на значні відстані. Він
забезпечує 82% вантажних і майже 50 % па�
сажирських перевезень у великих масштабах
і на значні відстані.

Створення Україною нових міжнародних
транспортних коридорів з метою адаптації
до міжнародної транспортної дозволить ви�
рішити низку питань, серед яких основними
є: залучення додаткових інвестицій в розви�
ток транспортної системи, прискорення
темпу виходу на міжнародні ринки, покра�
щення валютних надходжень за транзитні
перевезення, росту обсягів виготовлення
продукції, що експортується. Загалом їх ви�
рішення досить позитивно вплине на зрос�
тання темпів економічного росту країни та
регіонів.

Мережу автомобільних міжнародних
транспортних коридорів України представ�
лено у таблиці 3.

Транзитні вантажні перевезення — це пе�
ревезення пасажирів і вантажів з одного пун�
кту (країни) в інший (країну) через проміжні
пункти (країни, область); перевезення ван�
тажів без перевантажень на проміжних пун�
ктах.

Транзитні перевезення здійснюються як
прохідний та внутрішній митний транзит.
Прохідний митний транзит — це переміщен�
ня товарів під митним контролем від одного
пункту пропуску, розташованого на митно�
му кордоні України, — пункту ввезення на
митну територію України — до іншого пунк�

ту пропуску, розташованого на митному кордоні
України, — пункту вивезення за межі митної те�
риторії України. Внутрішнім митним транзитом
вважається переміщення товарів під митним кон�
тролем: 1) від пункту пропуску, розташованого
на митному кордоні України, — пункту ввезення
на митну територію України — до митного орга�
ну, розташованого на митній території України;
2) від митного органу, розташованого на митній
території України, до пункту пропуску, розташо�
ваного на митному кордоні України, — пункту
вивезення за межі митної території України; 3)
від одного митного органу, розташованого на
митній території України, до іншого митного
органу, розташованого на митній території Ук�
раїни [5].

Будь�яке переміщення товару, яке виконуєть�
ся під митним контролем між двома митними
органами можна вважати транзитним перевезен�
ням [5].

Транзит вантажів через територію України
може здійснюватися у прямому або змішаному
(комбінованому) сполученні. У прямому сполу�
ченні транзит вантажів здійснюється одним ви�
дом транспорту без здійснення його переванта�
ження на інший вид транспорту та лише за єди�
ним транспортним документом протягом всього
шляху прямування. У змішаному сполученні
транзит вантажів може бути пов'язаний з їх пе�
ревантаженням з одного виду транспорту (на�
приклад, залізничного) на інший вид транспорту
(наприклад, морський), переробкою, сортуван�
ням, упаковкою, накопиченням, обміром, форму�
ванням партії транзитного вантажу, тимчасовим
зберіганням тощо [6].

Таблиця 4. Порівняння особливостей оподаткування транзитних послуг за договором
перевезень та за договором експедирування

Джерело: [6].

За договором перевезень За договором транспортного експедирування 
Податок на прибуток

Перевізник, який безпосередньо надає послуги з транзитних 
перевезень, відображає доходи від їх реалізації у складі 
доходів від операційної діяльності, а їх собівартість — 
у складі витрат операційної діяльності 

Експедитор-посередник не відображає ні доходи від транзитних 
перевезень і пов’язаних з ними послуг, отриманих від третіх осіб 
ні витрати на їх придбання. Доходи від транспортно-
експедиторських послуг, наданих власними силами, і винагорода 
експедитора відображаються у складі доходів від операційної 
діяльності, а їх собівартість — у складі витрат операційної 
діяльності 

ПДВ
Згідно з п. 197.8 ПК послуги перевезення (переміщення) 
пасажирів і вантажів транзитом через митну територію 
України, а також послуги, пов’язані з такими транзитними 
перевезеннями (переміщенням), звільняються 
від оподаткування — пільгуються. Але, тут виникає 2 
особливості: 
1) якщо транзитне перевезення здійснюється перевізником-
нерезидентом, то воно під ПДВ-пільгу не підпадає; 
2) послуги, пов’язані з транзитними перевезеннями, згідно 
з п. 197.8 ПК також пільгуються. ПДВ-пільга в цьому випадку 
також стосується сторонніх учасників, залучених 
до транзитного перевезення, якщо вони, припустимо, 
«окремо» надають послуги, пов’язані з транзитом 

Під ПДВ-пільгу також підпадають і звільняються 
від оподаткування (пільгуються) і транспортно-
експедиторські послуги, пов’язані з транзитом (якщо, звичайно, 
з урахуванням правил п.п. «ж» п. 186.3 ПК місце їх постачання 
знаходиться на митній території України, тобто їх замовником 
є резидент). А ось якщо транспортно-експедиторські послуги, 
пов’язані з транзитом, замовить нерезидент, то експедиторські 
послуги випадатимуть з об’єкта обкладення ПДВ, і ПДВ-пільга 
до них (як до «необ’єкта») не застосовуватиметься 
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Створенню належних умов для збільшен�
ня обсягів транзитних перевезень сприятиме
проведення гнучкої тарифно�цінової та по�
даткової політики. Для цього здійснюються
заходи щодо тарифного стимулювання роз�
витку транзиту (запровадження єдиного збо�
ру, наскрізних тарифів, тарифних знижок
тощо).

Транзитні послуги можуть надаватися
як за договором перевезення так і за дого�
вором транспортного експедирування. Для
кожного передбачені свої особливості опо�
даткування. Розглянемо ці випадки в таб�
лиці 4.

При здійснення вантажних перевезень ук�
ладається договір між учасниками процесу пе�
ревезення, якими виступають: вантажовідп�
равник, вантажоодержувач, перевізник ванта�
жу, а також різноманітні посередники (експе�
дитори, агенти). Всі сторони при укладанні до�
говору повинні чітко дотримуватися встанов�
лених у ньому правил. В процесі виконання
договору перевезення для потреб обліку виз�
начальною виступає його вартість (виражає
доход перевізника та витрати замовника по�
слуг), або складова частина витрат, яка вклю�
чається безпосередньо до вартості товару,
який транспортується та дата виконання по�
слуг, яка є моментом визнання доходів або
витрат. Існують випадки, коли перевізники
стикаються із затримкою товарів на кордоні
України через простій автотранспорту пере�
візника на митниці. Ця ситуація потребує об�
лікового відображення додаткових витрат.
Для подальшого облікового відображення
затримки товару та відображення витрат, по�
трібно правильно оформити документи, не�
обхідні для підтвердження такої події на ри�
сунку 1.

Після документального підтвердження не�
обхідності здійснення додаткових витрат у про�
цесі перетину митного кордону варто за мож�

ливості виявити осіб, причетних до простою або
інших причин невиконання умов договору, що
призводить до застосування штрафних санкцій.
Факт встановлення винних осіб у подальшому
впливатиме на облікове відображення додатко�
вих витрат по транспортуванню при перетині
митного кордону, зумовлених додатковими
затратами часу.

Якщо в договорі про перевезення передба�
чено відповідальність замовника за затримку
доставки товарів у вигляді штрафу, то сума та�
кого штрафу відображається в обліку замов�
ника (продавця чи покупця) за дебетом субра�
хунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" з
кредитом субрахунків 631 "Розрахунки з віт�
чизняними постачальниками", 685 "Розрахун�
ки з іншими кредиторами". Сума оплати про�
стою, визначена у договорі як оплата додатко�
вих послуг, пов'язаних з перевезенням, вклю�
чається до складу витрат замовника�продавця
(п. 14 П(С) БО 9 "Запаси") і відображається за
дебетом рахунку 93 "Витрати на збут" з креди�
том субрахунків 631 "Розрахунки з вітчизняни�
ми постачальниками", 685 "Розрахунки з інши�
ми кредиторами".

У вантажоотримувача (замовника�покупця)
суму оплати за простій, яку визначено в дого�
ворі як оплату додаткових послуг, можна виз�
нати транспортно�заготівельними витратами,
що безпосередньо пов'язані з доставкою за�
пасів, і включити її до складу собівартості прид�
баних товарів (абз. 6 п. 9 П(С)БО 9). У бухгал�
терському обліку така операція у замовника�
покупця відображається за дебетом рахунків
20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" з кредитом
субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними
постачальниками" [3].

Необхідність облікового відображення ви�
трат на транспортування має важливе значення
для оптимізації структури логістичних витрат,
оскільки облікова та звітна інформація вико�
ристовується в процесі формування бюджетів,

Рис. 1. Документи, які підтверджують простій
автотранспорту на митниці

Джерело: розроблено автором з використанням [1, с. 263—266].

 

 

 

 

 

 

Документи, які можуть підтвердити простій автотранспорту на митниці 

Міжнародна товарно-транспортна накладна (CRM) 

Митна декларація, в якій зазначається дата подання декларації та 
закінчення митного оформлення 

Документи контролю за доставкою вантажу 
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для аналізу інформації про стан транспортно�
го підприємства (підрозділу) і міру його набли�
ження до стану, що вимагається для реалізації
обраної стратегії.

Згідно з транспортною стратегією розвит�
ку транспорту можна виділити напрямки реа�
лізації, які відкривають можливість ввійти в
міжнародну систему вантажних перевезень:

— надання високоякісних, безпечних та до�
ступних транспортних послуг;

— надання доступу до транспортних послуг
і забезпечення високої мобільності на рівні се�
редніх показників країн ЄС;

— спрощення законодавчих процедур з пе�
редання чи продажу при здійсненні міжнарод�
них транспортних перевезень.

ВИСНОВКИ
Отже, узагальнивши результати проведе�

них досліджень можна зробити висновок про
необхідність удосконалення як самого меха�
нізму міжнародних перевезень, так і його опо�
даткування і обліку. Існує необхідність ство�
рення уніфікованої системи національних пра�
вил організації змішаних схем перевезень тран�
зитних вантажів за участі різних видів транс�
порту (впровадження транспортно�технологі�
чних і транспортно�логістичних схем , що доз�
волить оптимізувати вартість міжнародних пе�
ревезень). Для реалізації окреслених напрямів
необхідно налагодити систему інформаційно�
го забезпечення витрат на транспортування та
вантажоперевезення за рахунок удосконален�
ня документування операцій, їх відображення
у системі рахунків та звітності. Також необхі�
дно удосконалити систему державного управ�
ління у галузі міжнародних автотранспортних
перевезень.
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