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ВСТУП
У багатьох країнах, у тому числі

й в Україні, передбачається, що ліцен'
зування й сертифікація, одержання
ліцензій на експлуатацію повітряних
ліній, придбання повітряних судів
(ПС) проводиться на основі бізнес'
плану й комплексної оцінки показ'
ників виробничо'фінансової діяль'
ності авіапідприємства [1]. Для роз'
робки фінансового розділу бізнес'
плану й визначення прибутковості від
експлуатації авіаліній необхідно виз'
начити очікувані витрати. Розрахун'
ки собівартості одиниці послуг по ав'
іаперевезеннях впливає на подальшу
розробку тарифної політики авіаком'
панії і відповідно дохідної частини
проекту. Визначення переліку статей
витрат і методики розрахунку со'
бівартості авіарейсу, з урахуванням
чинних нормативних вимог, наприк'
лад, по оподатковуванню й зборам, є
необхідним для подальшого визна'
чення можливостей та ступеня впли'
ву державного регулювання на еко'
номічні процеси авіапідприємства.

Методики розрахунків собівар'
тості авіарейсу розглядалися в багать'
ох наукових працях вітчизняних і за'
кордонних учених, наприклад [2—4].
У зазначених працях надано різні
підходи до класифікації витрат авіа'
компаній та надано загальні алгорит'
ми визначення собівартості переве'
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зень. Наприклад, за класифікацією,
що використовує ІКАО, авіакомпанія
має вести облік витрат за такими ка'
тегоріями: прямі операційні витрати
(заробітна плата екіпажу, паливно'
мастильні матеріали, технічне обслу'
говування та ремонт, амортизація,
інші) та непрямі операційні витрати
(аеропортові та інші збори, обслуго'
вування пасажирів, реклама та продаж
авіаквитків, загальні, адміністративні
та інші) [4]. Для розрахунку собівар'
тості рейсу можна використовувати
середні статистичні дані щодо вартості
експлуатації однієї блок'години ПС
певного типу. В наукових роботах при
здійсненні розрахунків за цією мето'
дикою часто використовують такі по'
значення, як ACMI (A — аморти'
заційні відрахування чи лізингові пла'
тежі за ПС, C — заробітна плата екі'
пажа, М — витрати на технічне обслу'
говування ПС, запасні частини, ре'
монт, І — витрати на обов'язкове стра'
хування) чи FOC (операційні витрати
на рейс, куди входять, крім зазначених
вище витрат, витрати на паливо).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Для можливості визначення об'

грунтованості відкриття та розвит'
ку авіамаршрутів експлуатантів, що
зареєстровані в Україні, й визначен'
ня оптимальної політики застосу'
вання непрямих методів державного

регулювання їх економічної діяль'
ності необхідно визначити структу'
ру та методику розрахунку собівар'
тості авіарейсу по всіх статтях вит'
рат, яка враховувала б чинну норма'
тивно'правову базу України. Для ви'
конання зазначеної задачі викорис'
товувався метод деталізації загаль'
них показників.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Групування витрат за статтями

калькуляції призначене для органі'
зації аналітичного обліку витрат і
калькулювання собівартості окре'
мих видів перевезень, обчислення
витрат у розрізі структурних підроз'
ділів підприємства.

Запропонована методика розра'
хунку собівартості авіарейсу базу'
ється на переліку статей витрат, заз'
начених у методичних рекомендаці'
ях з формування собівартості пере'
везень на транспорті за №65 [5], а
саме: прямі матеріальні витрати,
прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати, загальновиробничі
витрати, аеропортові витрати.

До статті калькуляції "Прямі ма'
теріальні витрати" включається
вартість усіх видів паливно'мастиль'
них матеріалів (ПММ) (включаючи
транспортно'заготівельні витрати),
які використовуються як безпосе'
редньо для виконання перевезень,
так і на технологічні операції в про'
цесі підготовки парку повітряних
суден до експлуатації, а також вит'
рати на ПММ на навчально'трену'
вальний і невиробничий нальоти го'
дин.

Для розрахунку витрат на рейс
по даній статті необхідно визначити
витрати ПММ на годину виробничо'
го нальоту згідно з технічними ха'
рактеристиками й льотними випро'
буваннями повітряного судна, ко'
ефіцієнт невиробничих витрат пали'
ва й ціни на ПММ:

  ,
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ПММ
— прямі матеріальні вит'

рати на рейс, грош.од. /год.;
g — витрати палива на годину ви'

робничого польоту, т/год.;
K

H
 — коефіцієнт невиробничих

витрат палива на годину виробничо'
го нальоту;

C — вартість палива, грош.од./т;
t

p
 — час на виконання рейсу, год.

До статті калькуляції "Прямі
витрати на оплату праці" включають'
ся всі витрати на виплату основної й
додаткової заробітної плати праці'
вникам, обчисленої за посадовими
окладами, відрядних розцінках, та'
рифних сітках, що діють на підпри'
ємствах згідно системам оплати праці,
включаючи будь'які види грошових
і матеріальних доплат.

Авіапідприємство самостійно,
але відповідно до законодавства, ус'
тановлює штатний розклад, форми й
системи оплати праці, преміювання.

На підприємствах, у тому числі й


