
Бюджетування відділу транспортної логістики – особливості 
планування в операційній діяльності

• Мета та цілі бюджетування/місце транспортних витрат у P2L

• Об’єкти бюджетування (центри витрат)

• Статті/підстатті витрат у бюджеті

• Бюджетування в розрізі типів перевезень та перевізників

• Переведення планів продажу в транспортну роботу

• Питома собівартість доставки – драйвер транспортних витрат

• Автоматизація процесу бюджетування – шлях до отримання якісного 

план/факторного аналізу
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Мета та цілі бюджетування/місце транспортних витрат у P2L

• У випадках коли підприємство є виробником і реалізатором готової продукціє, має 
розгалужені канали розподілу/продажів, має декілька центрів виробництва -

питання планування логістичних витрат, у тому числі їх транспортної складової, та 

правильне відображення цих витрат у плані доходів і витрат компанії - є 

актуальним завданням фінансової та логістичної служб підприємства.

• Ідентифікація витрат у рамках об'єктів (центрів витрат), система план/факторного 

аналізу та оцінки показників (КРІ), дають можливість реально управляти цими 

витратами

• Як відомо з практики: реально управляємо лише тим що можемо порахувати.
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Об’єкти бюджетування (центри витрат)

Логістичні витрати на закупку сировини та матеріалів (відносяться до виду виробничих 
витрат – центр витрат виробництво/собівартість сировини та матеріалів):

• Враховуються за умов поставок EXW , FCA (базисом виступає склад сировини та матеріалів 

виробничої площадки)

• В інших випадках, в частині транспортних витрат = 0

Логістичні витрати на переміщення готової продукції та напівфабрикатів (відносяться 

до виду загальновиробничих витрат - центр витрат виробництво/собівартість 

виробництва готової продукції):

• Витрати на переміщення готової продукції/напівфабрикатів між виробничими площадками 

• Витрати на переміщення готової продукції з виробничих площадок на комерційні склади готової 
продукції (у нашому прикладі на Центральний розподільчий склад)

Логістичні витрати на доставку готової продукції клієнтам (відносяться до виду витрат 

на збут – центр витрат комерція/логістика доставки продукції клієнтам):
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План статей/підстатей витрат у бюджеті
Код

Найменування

центрів витрат

Вид витрат

(група витрат)

Характер витрат

(стаття витрат PL)
Найменування підстатті витрат облікових ЦФО1 ЦФО2/підрозділ

00003 Інші операційні витрати

00004 Загальновиробничі витрати

00002 Витрати на збут/транспортні витрати на доставку готової продукції

Утримання вантажного автопарку Служба логістики

Витрати на ТО і ПР транспортна логістика

послуга ТО вантажних авто транспортна логістика

Послуги ремонут вантажних авто транспортна логістика

Витрати на капремонт транспортна логістика

Запасні частини та комплектуючі транспортна логістика

Амортизація Амортизація вантажних авто транспортна логістика

ПММ Паливо та ММ на вантажні авто транспортна логістика

Інші витрати на утримання автопарку транспортна логістика

Витрати на реєстрацію авто та регламентовані

дозволи транспортна логістика

Санітарна обробка транспорту транспортна логістика

Паркування (стоянка) вантажних авто транспортна логістика

Оренда автопарку Оренда вантажних авто транспортна логістика

Заробітна плата з нарахуваннями водіїв транспортна логістика

Премії та заохочення транспортна логістика

Оплата праці водіїв транспортна логістика

Оплата лікарняного листа транспортна логістика

Оплата відпусток транспортна логістика

Матеріальна допомога транспортна логістика

Компенсаційні витрати транспортна логістика

Інші виплати по заробітній платі транспортна логістика

Єдиний соціальний внесок (нарахування) транспортна логістика

Добові (витрати на відрядження)

транспортна логістика

Транспортні витрати сторонніх перевізників Служба логістики

Транспортно-логістичні послуги Транспортні витрати логоператорів доставка ГП транспортна логістика

Транспортні витрати перевізників Транспортні витрати сторонніх перевізників доставка 

ГП транспортна логістика

00005 Виробничі витрати

00001 Адміністративні витрати
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Бюджетування в розрізі типів перевезень та перевізників

Витрати на утримання власного вантажного автотранспорту  підприємства (статті 
витрат):

• Витрати на регламентне технічне обслуговування і поточний ремонт (умовно прямі витрати)

• Амортизація/оренда автомобіля (у залежності від методу нарахування можуть бути, як прямими 
так і не прямими)

• ПММ –паливо мастильні матеріали (прямі витрати)

• Витрати на заробітну плату водіїв з нарахуваннями (у залежності від методу нарахування 
можуть бути, як прямими/умовно прямими так і не прямими).

• Інші витрати на утримання автопарку (не прямі)

Транспортні витрати сторонніх перевізників:

• Транспортні витрати перевізників

• Транспортно-логістичні послуги 3PL операторів
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Переведення планів продажу в транспортну роботу
Ціль – обрахунок логістичних витрат на доставку готової продукції 

клієнтам 
Дія перша: визначення обсягів перевезень (у натуральних одиницях-кг/палет) у розрізі стандартних 
маршрутів/напрямків

• Необхідне закріплення регіонів/клієнтів/точок доставки за стандартними маршрутами

Дія друга: визначення кількості стандартних маршрутів/рейсів на місяць, у відповідності з графіком 
поставок

• В залежності від частоти поставок (на тиждень) обраховується кількість рейсів по стандартним 
маршрутам

Дія третя: закріплення маршрутів/рейсів за перевізниками та обрахунок транспортної роботи 
(кг/палет/км) у розрізі типів перевізників

• Обраховується транспортна робота, яка планується виконуватись власним транспортом (км, 
кг), приймається що власний транспорт задіяний максимально.

• Обраховується транспортна робота (км, кг), яка здійснюватиметься найманими                  
перевізниками за індикативними тарифами (за км/або за рейс)

• Обраховується транспортна робота (кг, палет), яка здійснюватиметься 
логістичними операторами за індикативними тарифами (за кг/або палету)
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Дія перша: визначення обсягів перевезень (у натуральних одиницях-кг) у розрізі 
стандартних маршрутів/напрямків

План продажів -

дистрибютори в 

регіонах/обсяг у кг

Січень 2020

Перелік маршрутів - напрямків

570731

Схід 29950

Схід1 14975 М1С Київ - Маріуполь

Схід2 14975 М2С Київ - Дніпро-Краматорськ-Лисичанськ

Закарпаття 16821 М3Зах Київ -Львів - Ужгород - Хуст

Захід 96573

Захід1 48286,5 М3Зах Київ -Львів - Ужгород - Хуст

Захід2 48286,5 М4Зах Київ -Рівне-Луцьк-Ковель

Національний дистрибутор (НД) 56240

Філія НД в Мелітополі 5624 М5С Київ-Мелітополь

Філія НД в Києві 11248 М9К Київ (по місту)

Філія НД в Миколаєві 11248 М11П Київ-Миколаїв-Херсон

Філія НД в Дніпрі 16872 М2С Київ - Дніпро-Краматорськ-Лисичанськ

Філія НД в Лисичанську 5624 М2С Київ - Дніпро-Краматорськ-Лисичанськ

Філія НД в Запоріжжі 5624 М12П-С Київ - Кременчук - Кропивницький - Кривий ріг - Запоріжжя

Північний Схід 50112 М6П-С Київ - Суми-Харків

Филіал Дніпро 50964 М2С Київ - Дніпро-Краматорськ-Лисичанськ

Центр 76270

Центр1 26694,5 М7Ц Київ - Житомир

Центр2 15254 М8Ц Київ - Чекаси

Центр3 22881 М9К Київ (по місту)

Центр4 11440,5 М15Ц Київ - Чернігів

Південь 54390

Південь1 16317 М10П Київ-Одеса

Південь2 38073 М11П Київ-Миколаїв-Херсон

Південний Схід 52000 М12П-С Київ - Кременчук - Кропивницький - Кривий ріг - Запоріжжя

Південний Захід 87411

Південний Захід1 39334,95 М13П-З Київ - Вінниця-Хмельницький

Південний Захід2 48076,05 М14П-З Київ - КамянецьПод-Чернівці-Коломия-Тернопіль
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Дія друга: визначення кількості стандартних маршрутів/рейсів на місяць, у 
відповідності з графіком поставок

№ 

Маршруту
Опис маршруту Об'єм, кг

К-ть

рейсів

Середній

об'єм

рейсу, кг

К-ть

палет

М1С Київ - Маріуполь 14975 4 3744 30

М2С Київ - Дніпро-Краматорськ-Лисичанськ 88435 8 11054 177

М3Зах Київ -Львів - Ужгород - Хуст 65108 4 16277 130

М4Зах Київ -Рівне-Луцьк-Ковель 48287 4 12072 97

М5С Київ-Мелітополь 5624 4 1406 11

М6П-С Київ - Суми-Харків 50112 4 12528 100

М7Ц Київ - Житомир 26695 4 6674 53

М8Ц Київ - Чекаси 15254 4 3814 31

М9К Київ (по місту) 34129 12 2844 68

М15Ц Київ - Чернігів 11441 4 2860 23

М10П Київ-Одеса 16317 4 4079 33

М11П Київ-Миколаїв-Херсон 49321 4 12330 99

М12П-С Київ - Кременчук - Кропивницький - Кривий ріг - Запоріжжя 57624 4 14406 115

М13П-З Київ - Вінниця-Хмельницький 39335 4 9834 79

М14П-З Київ - КамянецьПод-Чернівці-Коломия-Ів-Франківськ - Тернопіль 48076 4 12019 96

Разом: 570731 72 1141

8



Дія третя: закріплення маршрутів/рейсів за перевізниками

№ 

Маршруту
Опис маршруту

Тип 

перевізника

Пробіг по 

маршруту, 

км

Вантажність

автомобіля, 

тон

Фрахт, грн

без ПДВ

Одиниця

виміру

М1С Київ - Маріуполь Логоператор 1700 палета

М2С Київ - Дніпро-Краматорськ-Лисичанськ Перевізник 875 20 21000 рейс

М3Зах Київ -Львів - Ужгород - Хуст Перевізник 1100 20 22000 рейс

М4Зах Київ -Рівне-Луцьк-Ковель Перевізник 600 20 10000 рейс

М5С Київ-Мелітополь Логоператор 1500 палета

М6П-С Київ - Суми-Харків Перевізник 700 20 14000 рейс

М7Ц Київ - Житомир Перевізник 150 10 3000 рейс

М8Ц Київ - Чекаси Перевізник 250 5 4000 рейс

М9К Київ (по місту) Власний 150 3,5 8,3 км

М15Ц Київ - Чернігів Власний 320 3,5 8,3 км

М10П Київ-Одеса Логоператор 1250 палета

М11П Київ-Миколаїв-Херсон Перевізник 575 20 12000 рейс

М12П-С Київ - Кременчук - Кропивницький - Кривий ріг - Запоріжжя Власний 730 20 16,5 км

М13П-З Київ - Вінниця-Хмельницький Власний 410 10 16,5 км

М14П-З Київ - КамянецьПод-Чернівці-Коломия-Ів-Франківськ - Тернопіль Власний 1080 20 16,5 км
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Дія третя: обрахунок транспортної роботи (кг/палет/км) у розрізі типів перевізників

Тип перевізника
План 

рейсів, шт

План 

перевезень, 

кг

План 

перевезень, 

палет

План 

пробігу, 

км

Планові

витрати, грн

без ПДВ

Планова

собівартість

доставки, 

грн/кг без 

ПДВ

Середній

обсяг

рейсу, кг

Середній

обсяг

рейсу, 

палет

Логоператор 12 36916 74 108580 2,94 3076 6

Перевізник 32 343211 686 428000 1,25 10725 21

Власний 28 190605 381 11960 172084 0,90 6807 14

Разом: 72 570731 1141 708664 1,24 7927 16
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Обрахунок витрат на доставку продукції власним транспортом –
переведення витрат на утримання автопарку у витрати на доставку

Дія перша: розрахувати собівартість пробігу (грн/км) власного транспорту по моделям транспорту за 
статтями прямих витрат

• Собівартість 1 км пробігу по паливу розраховуємо за формулою: 

Норма витрат палива з урахуванням сезонності (л/100 км)*вартість палива (грн за 1л.)/100 км

За такою ж формулою обраховується робота додаткового обладнання (у нашому кейсі це холодильна 
установка) 

• Собівартість 1 км пробігу по витратам на ТО і ПР, розраховуємо за встановленим (рекомендованим) 
нормативом, для автотранспорту з терміном експлуатації більше 5-ти років (25% від вартості палива):

0,25*Собівартість 1 км пробігу по паливу

• Собівартість 1 км пробігу по амортизації основних засобів (або оренді), у нашому кейсі використовується 
виробничий метод нарахування амортизації, по фактичному використанню (пробігу) основного засобу, за 
формулою:

Остаточна вартість основного засобу (грн) / плановий пробіг (км) до списання (в залежності від 
зносу)
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Обрахунок витрат на доставку продукції власним транспортом –
переведення витрат на утримання автопарку у витрати на доставку

• Собівартість 1 км пробігу по фонду оплати праці (ФОП) водія, в залежності від системи оплати праці, може 
бути:

а) нормативна, з прив'язкою до пробігу автомобіля – відрядна система оплати праці (приклад нашого 
кейсу)

б) розрахункова, у випадку погодинної або змішаної системи оплати, за формулою:

Плановий ФОП (грн) / Плановий пробіг автомобілів (км) одної моделі (модифікації)

Дія друга: розрахувати витрати в розрізі статей, виходячи з плану пробігу, обрахованого при визначенні 
транспортної роботи:
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Марка/модель 

вантажного

автомобіля

вантаж-

ність АТ, 

тон

Встановлен

а норма 

витрат

пального

л/100 км. 

(базова)

Встановлена

норма 

витрат

пального

л/100 км. 

(зимова)

Плановий

пробіг на 

доставку 

продукції, 

км

Собівартіст

ь 1 км 

пробігу по 

паливу, 

грн/км

Собівартість

1 км пробігу

по ТО і ПР 

(розрах. 25% 

від палива), 

грн/км

Робота 

ХО, 

грн/км 

(літо)

Собівартість 1 

км пробігу на 

амортизацію

(виробничий

метод 

нарахування), 

грн/км

Собівартіст

ь 1 км 

пробігу на 

ФОП водія, 

грн/км

Розрахункова

собівартість

експлуатації

АТ грн/км без 

ПДВ

Витрата

на 

паливо, 

грн без 

ПДВ

Витрата

на ТО і 

ПР, грн

без ПДВ

Витрати на 

амортизаці

ю, грн.

Витрати на 

ФОП, грн

Рено Преміум 20,0 32,50 34,13 8880,0 7,11 1,78 0,73 3,35 3,53 16,50 69606 15783 29786 31346

Тата 613 3,5 17,10 17,96 3080,0 3,74 0,94 0,50 3,12 8,30 11521 2880 1540 9610

Разом: 11960,0 81127 18663 31326 40956

172072



Зведений бюджет витрат на доставку готової продукції клієнтам 
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Код

Найменув

ання 

центрів 

витрат

Вид витрат

(група

витрат)

Характер витрат (стаття витрат PL)
План витрат, 

грн
ЦФО1 ЦФО2/підрозділ

00002 Витрати на збут/транспортні витрати на доставку готової продукції 708 652
Служба логістики

Утримання вантажного автопарку 172 072

відділ організації перевезень

Витрати на ТО і ПР 18 663
відділ організації перевезень

Амортизація 31 326
відділ організації перевезень

ПММ 81 127
відділ організації перевезень

Заробітна плата з нарахуваннями (ФОП водіїв) 40 956
відділ організації перевезень

Транспортні витрати сторонніх перевізників 536 580

відділ організації перевезень

Транспортно-логістичні послуги 108 580 відділ організації перевезень
Транспортні витрати перевізників

428 000 відділ організації перевезень

Питомі витрати на доставку готової продукції, грн/кг. без ПДВ 1,24



Питома собівартість доставки – драйвер транспортних витрат

Переваги оцінки ефективності/витратності транспортної логістики через питому 
собівартість доставки (у нашому кейсі – грн за 1 кг вантажу, що перевозиться) перед 

абсолютною вартістю перевезення – грн.

• На пряму не залежить від фактичних обсягів перевезень, які здійснювались за період

• Дає можливість оцінити ефективність використання того чи іншого типу перевізника 

• Дає можливість швидко прийняти рішення на користь найефективнішого типу 
перевізника при зміні кон'юнктури ринку перевезень

• Дає можливість оцінити витрати на доставку в порівнянні з собівартістю продукції/ціною 
реалізації

• Допомагає комерційній службі будувати гнучку політику ціноутворення в розрізі 
клієнтів/напрямків/цінового позиціонування
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Автоматизація процесу бюджетування – шлях до отримання якісного 
план/факторного аналізу

Задачі які має вирішувати сучасна ERP-система в частині бюджетування та 
фінансового аналізу:

• За допомогою системи довідників ресурсів (статей/підстатей витрат; груп витрат/центрів 
витрат; ЦФО/підрозділів) зв'язаних між собою будує матрицю для зручного заповнення 
статей бюджету 

• Здійснює валідацію фактичних витрат, отриманих під час операційної діяльності, з 
затвердженими статтями бюджету, мінімізуючи ризики утворення неідентифікованих 
витрат, які зазвичай попадають у категорію «інші»

• Контролює виконання персоналом, задіяним в управлінському обліку, прийнятої 
облікової політики в частині правильності рознесення витрат

• Контролює виконання бюджету, інформуючи про відхилення по статтям за межами 
прийнятних відхилень

• Автоматично формує фінансову звітність
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Дякую за увагу!

Готовий відповісти на Ваші питання
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