1.2 Класифікація підприємств та особливості продукції
автомобільного транспорту
У ринкових
умовах
функціонування
підприємства
автомобільного транспорту мають ретельно вивчати транспортний
ринок, рівень попиту та пропозиції, можливості конкурентів, а
особливу увагу приділити спеціалізації ПАТ, яка дозволяє
сконцентрувати послуги в одному напряму.
Достатньо повна класифікація ПАТ має бути забезпечена за
умови використання ознак, що наведені в табл. 1.1.
Окрім універсальних класифікаційних ознак, підприємства
автомобільного транспорту додатково класифікуються, зокрема:
1. За характером виконуваних робіт:
1.1 вантажні ПАТ;
1.2 пасажирські (в тому числі автобусні та таксомоторні) ПАТ;
1.3 змішані (вантажні та пасажирські) ПАТ;
1.4 спеціальні ПАТ.
2. За цільовим призначенням:
2.1 ПАТ загального призначення;
2.2 відомчі ПАТ;
2.3 ПАТ сільськогосподарських організацій.
Таблиця 1.1
Міжнародна класифікація підприємств
Класифікаційні ознаки

Види підприємств (господарських формувань)
– комерційні
Мета діяльності
– некомерційні
– одноосібне володіння
Правове положення
– товариство
– об’єднання підприємств
– національні
Належність капіталу і
– іноземні
контролю
– спільні (змішані)
– багатонаціональні
– міжнародні
Сфера діяльності
– транснаціональні
– офшорні
– промислові
Вид та характер
– торговельні
господарської діяльності
– сільськогосподарські
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– будівельні
– транспортні
– фінансово-кредитні
– страхові
– туристські
– консалтингові
– інші види
Технологічна
– головні (материнські)
(територіальна) цілісність і – дочірні
ступінь підпорядкування – філії
– малі
Розмір підприємства за
–середні
певним критеріями
– великі

Автомобільний транспорт відноситься до сфери матеріального
виробництва, проте має ряд особливостей.
На відміну від інших сфер матеріального виробництва, де в
процесі виробництва через застосування засобів і предметів праці
виготовляються товари для подальшого продажу на ринку, на
автомобільному транспорті створюється товар, який являє собою
матеріально-речове благо.
Продукцією
підприємств
автомобільного
транспорту
найчастіше є переміщення вантажів і пасажирів.
Відмінною рисою автотранспортного виробництва є те, що
його продукція не існує поза виробничого процесу, тобто процесу
транспортування. Так як продукцією підприємств автомобільного
транспорту є перевезення, то процеси її виробництва та споживання
співпадають у часі та просторі (рис.1.2).
До складу витрат на перевезення вантажів і пасажирів входять
витрати на матеріальні ресурси (паливо, запасні частини та
агрегати, автомобільні шини, мастильні, обтиральні та інші
експлуатаційні матеріали), витрати на оплату праці водіїв та інших
категорій працівників підприємств автомобільного транспорту, інші
витрати. Продукція підприємств автомобільного транспорту
класифікується як трудомістка, тому основним напрямом зниження
її собівартості є зменшення витрат на оплату праці персоналу.
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Продукція підприємств автомобільного транспорту діяльність, спрямована на задоволення потреб, виражених у формі
попиту на перевезення вантажів і/або пасажирів, а також інші операції,
пов'язані з підготовкою та здійсненням перевізного процесу
Перевізні послуги (перевезення
вантажів і пасажирів, які
класифікуються: за дальністю і
характером маршрутів (міські,
приміські, міжміські, міжнародні); за
участю підприємств інших видів
транспорту (прямі і змішані); за
розміром відправлень
(дрібнопартіонні, масові, партіонні))
Комерційні послуги (вид
діяльності
підприємств
автомобільного транспорту,
який
безпосередньо
пов'язаний із забезпеченням
угод,
здійснюваних
споживачами:
виконання
митних
операцій
при
міжнародних перевезеннях;
здійснення
страхових
операцій за дорученням
вантажовласника;
розшук
недоставлених вантажів ).

Технологічні послуги
(навантажувальнорозвантажувальні роботи,
упаковка та маркування,
пакетування і контейнеризація,
тимчасове зберігання, сортування,
надання транспортних засобів на
умовах оренди, прокат складських
приміщень, механізмів та ін.

Транспортно-експедиційні послуги (роботи з
організації та забезпечення перевезення
експортних, імпортних, транзитних або
інших вантажів) виконання ремонтних робіт
та ін.).
Інформаційні послуги (роботи, пов'язані зі
збором, обробкою і передачею інформації
між учасниками транспортного процесу,
інформуванням споживачів про види та
вартість послуг, тарифи та умови
транспортного обслуговування, наданням
споживачам консультацій з різних питань,
пов'язаних з транспортним процесом та ін.)

Рисунок 1.2 – Види продукції підприємств автомобільного
транспорту

Віднесення автомобільного транспорту до сфери матеріального виробництва ґрунтується на наступних положеннях:
1. На автомобільному транспорті мають місце всі три
елемента, притаманні матеріальному виробництву, в тому числі:
 доцільна діяльність людей, тобто «жива праця»;
 засоби праці (рухомий склад);
 предмети праці.
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2. Вартість транспортної продукції формується по законам,
котрі є характерними всім сферам матеріального виробництва.
3. Автомобільний транспорт продовжує процес виробництва
всіх
галузей
народного
господарства,
адже
продукція
промисловості, сільського господарства та інших сфер
матеріального виробництва вважається завершеною лише тоді, коли
вона доставлена до місця її споживання. Між сферою виробництва
та сферою споживання знаходиться сфера обігу, в якій
автомобільний транспорт займає ключове місце, так як, чим скоріше
продукт буде доставлений, тим скоріше завершиться виробничий
процес. Тим самим, автомобільний транспорт продовжує процес
виробництва матеріальних благ у сфері обігу.
4. Праці робітників підприємств автомобільного транспорту є
продуктивною, адже створює національний дохід, збільшуючи
національне багатство.
У загальному підході продукція підприємств автомобільного
транспорту  це обсяг перевезень, що вимірюється в різних
одиницях виміру в залежності від виду перевезень.
Для вантажних перевезень одиницями виміру продукції
підприємств автомобільного транспорту є обсяг вантажу в тонах,
вантажообіг (тобто добуток ваги вантажу в тонах і відстані
перевезення вантажу) в тонно-кілометрах, автомобіле-години
роботи.
Для пасажирських перевезень одиницями виміру продукції
підприємств автомобільного транспорту є: для автобусних
перевезень  обсяг перевезення у пасажирах і пасажирообіг у
пасажиро-кілометрах,
автомобіле-години
роботи;
для
таксомоторних перевезень  обсяг перевезення у пасажирах,
платний пробіг, платні години простою у клієнта.
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