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ОБЛІК АДМІНІСТРАТиВНиХ ВиТРАТ У РАКУРСІ ВІТчиЗНяНОї НАУКи

Височан О.О., Оліховський В.я. Облік адміністративних витрат у ракурсі вітчизняної науки. 
у статті узагальнено результати досліджень вітчизняних науковців у сфері обліку адміністративних витрат. 
здійснено тематичне узагальнення наукових інтересів вітчизняних дослідників проблематики обліку адмі-
ністративних витрат. Проведено аналіз рекомендацій вітчизняних науковців щодо вдосконалення організації 
та методики обліку адміністративних витрат в розрізі низки запитань щодо отриманих ними результатів. 
Проведено сегментацію інтересів вітчизняних дослідників проблематики обліку адміністративних витрат 
упродовж останнього десятиріччя. виконано структуризацію проблем, що виникають у сфері обліку адмі-
ністративних витрат, та методів їх вирішення у роботах науковців. встановлено основні сфери прикладного 
застосування, які диктують необхідність здійснення розподілу адміністративних витрат.

Ключові слова: адміністративні витрати, бухгалтерський облік, управлінський облік, структуризація, 
бібліографія.

Височан О.О., Олиховский В.я. Учет административных расходов в ракурсе отечественной на-
уки. в статье обобщены результаты исследований отечественных ученых в сфере учета административных 
расходов. осуществлено тематическое обобщение научных интересов отечественных исследователей про-
блематики учета административных расходов. Проведен анализ рекомендаций отечественных ученых по 
совершенствованию организации и методики учета административных расходов в разрезе ряда вопросов от-
носительно полученных ими результатов. Проведена сегментация интересов отечественных исследователей 
проблематики учета административных расходов в течение последнего десятилетия. выполнена структури-
зация проблем, возникающих в сфере учета административных расходов, и методов их решения в работах 
ученых. установлены основные сферы прикладного применения, которые диктуют необходимость осущест-
вления распределения административных расходов.

Ключевые слова: административные расходы, бухгалтерский учет, управленческий учет, структуриро-
вание, библиография.

Vysochan Olha, Olikhovskiy Volodymyr. Accounting of administrative expenses in the perspective of na-
tional science. The article summarizes the results of researches of domestic scientists in the field of accounting of 
administrative expenses. A thematic generalization of the scientific interests of domestic researchers of accounting of 
administrative expenses is made. The recommendations of the national scientists on the improvement of the organiza-
tion and methods of accounting of administrative expenses are analyzed in the context of a number of questions regard-
ing the results obtained by them. Their compliance with the modern demands is established. Segmentation of interests 
of domestic researchers of the problem of accounting of administrative expenses during the last decade is conducted 
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with the separation of five segments: theoretical problems of accounting of administrative expenses; improvement of 
analytical accounting of administrative expenses; documentary accounting of administrative expenses; allocation of 
administrative expenses to include them in the full cost of the final product; budgeting and rationing of administrative 
costs. The problems of accounting of administrative expenses and methods of their solution in the work of scientists are 
structured: the expediency of allocating certain levels of analytics to the account 92 “Administrative expenses”, as well 
as their binding to the industry specific activity of the enterprise; the rationality of increasing the volume of workflow 
at the enterprise, which invariably accompanies the process of introduction of new forms of documents for account-
ing of administrative expenses; validity of the choice of the distribution base of administrative expenses according to 
the establishment of close connection between them and the other indicators of financial and economic activity of the 
enterprise; the appropriateness of the practice of rationing administrative costs for budgeting purposes. The main areas 
of application that dictate the need for administrative cost sharing have been identified: the most accurate calculation of 
the full cost of the manufactured products (works performed, services rendered), the efficiency of the pricing process; 
meeting the needs of the analysis, especially regarding the study of the profitability of the enterprise.

Key words: administrative expenses, accounting, management accounting, structuring, bibliography.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. новаторські розробки щодо вдоскона-
лення організації та методики обліку адміністративних 
витрат багато в чому визначаються сучасними тенден-
ціями наукових досліджень у сфері бухгалтерського 
обліку, оскільки проблематика вивчення цієї ділянки 
не може розглядатись уособлено від сучасного стану 
облікової науки загалом.

у главі 4 «завдання у сфері інформації» книги 
«Менеджмент. виклики ХХі століття» Пітер Ф. друкер 
зазначає: «традиційний бухгалтерський облік не дає 
інформації, яка допомогла би топ-менеджменту в реалі-
зації його завдань. Це й зрозуміло – жодне із сучасних 
завдань менеджменту не збігається із загальними поло-
женнями традиційної моделі ведення обліку» [1, с. 79]. 
в. семанюк зауважує: «наявна теорія обліку як основа 
розвитку облікової системи, консервативна і недосконала, 
не враховує сучасних умов функціонування економічних 
суб’єктів, не використовує останніх досягнень науки, 
мало чим відрізняється від теорії обліку дев’ятнадцятого 
століття» [2, с. 16–17]. рівень інформаційного забезпе-
чення є критично важливим показником, який характери-
зує ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господа-
рювання. більшу частину інформації, яка має офіційний 
та емпіричний характер, надає система бухгалтерського 
обліку [3, с. 6]. інформаційний потенціал підсистеми 
обліку адміністративних витрат створює передумови для 
підвищення ефективності управління витратами підпри-
ємства. знання, накопичені в процесі розвитку облікової 
науки, повинні дозволити максимально повно реалізову-
вати цей принцип на практиці.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публі-
кацій з цієї проблеми, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спираються 
автори. Питання, пов’язані з обліком адміністратив-
них витрат, висвітлювались у роботах таких вітчизня-
них науковців, як: н.с. андрющенко, к.а. артюшок, 
т.М. бойчук, н.і. Гордієнко, і.Ю. дишко, М.в. дубініна, 
в.М. кміть, о.с. корнієнко, а.а. костякова, н.Г. крас-
нікова, т.Є. кучеренко, о.М. Матрос, Г.Ю. осетрова, 
о.д. Підлубна, Ю.в. Подмешальська, л.б. Прокопо-
вич, с.й. сажинець, а.в. скорозінська, в.Я. Фаріон, 
л.к. Феофанов, Ю.Ю. чебан, о.Г. чепець, б.а. чепіль, 
н.о. Шевчук, М.т. Шендригоренко, а.в. Шинкаренко, 
Ю.Ю. Штулер та інші. така значна кількість досліджень 
вимагає їх належної структуризації та критичної оцінки.

формулювання завдань дослідження. Метою 
роботи є узагальнення результатів досліджень вітчизня-
них науковців у сфері обліку адміністративних витрат.

завдання роботи:
– тематичне узагальнення наукових інтересів 

вітчизняних дослідників проблематики обліку адміні-
стративних витрат;

– сегментація інтересів вітчизняних дослідників 
проблематики обліку адміністративних витрат упро-
довж останнього десятиріччя;

– структуризація проблем, що виникають у сфері 
обліку адміністративних витрат, та методів їх вирі-
шення у роботах науковців.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. бібліографічний аналіз публікацій вітчиз-
няних учених, що присвячені розв’язанню теоретич-
них та організаційно-методичних проблем обліку адмі-
ністративних витрат, дав змогу систематизувати їх із 
розподілом на п’ять проблемних областей (табл. 1).

аналіз продемонстрував, що сфера інтересів 
вітчизняних дослідників проблематики обліку адміні-
стративних витрат розділена на п’ять сегментів:

1) теоретичні проблеми обліку адміністративних 
витрат: визначення терміна, виокремлення класифіка-
ційних ознак, історичний розвиток поняття;

2) удосконалення аналітичного обліку адміністра-
тивних витрат: виокремлення номенклатури аналітич-
них елементів до рахунку 92 для забезпечення облі-
ково-управлінських потреб;

3) документальне забезпечення обліку адміністра-
тивних витрат: упровадження в практику бухгалтер-
ського обліку узагальнюючих відомостей та облікових 
регістрів різного ступеню деталізації адміністратив-
них витрат;

4) розподіл адміністративних витрат з метою 
включення їх до повної собівартості кінцевого про-
дукту: методика розподілу та обґрунтування вибору 
бази розподілу, в основному через визначення тісноти 
взаємозв’язку суми адміністративних витрат з іншими 
показниками діяльності підприємства – обсягами виго-
товленої продукції, загальновиробничими витратами, 
заробітною платою тощо;

5) бюджетування та нормування адміністративних 
витрат: тема, дотична проблематиці бухгалтерського 
обліку, оскільки планова інформація повинна узгоджу-
ватися з обліковими даними.
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таблиця 1
Наукові інтереси вітчизняних дослідників проблематики обліку адміністративних витрат

Дослідники Напрями вдосконалення
теоретичні аспекти обліку адміністративних витрат

бойчук т.М. [4] дослідження особливостей використання поняття “адміністративні витрати” у різних часових 
відтинках ХХ–ХХі ст.

дишко і.Ю.,  
Штулер Ю.Ю. [5] узагальнення класифікаційних ознак адміністративних витрат

чепіль б.а. [6] запропоновано відокремлювати адміністративні та управлінські витрати для отримання мож-
ливості аналізу ефективності і доцільності управлінських витрат підприємства

удосконалення аналітичного обліку адміністративних витрат

дубініна М.в.,  
чебан Ю.Ю., 

скорозінська а.в. [7]

запропоновані напрями відкриття аналітичних рахунків з обліку управлінських витрат для 
крупних аграрних підприємств: за видами витрат; за місцями їх виникнення (адміністрація, 
бухгалтерія, юридичний відділ тощо); залежно від виду діяльності (обов’язкові, пов’язані 
з основною діяльністю, її обслуговуванням тощо)

чебан Ю.Ю. [8]

удосконалена класифікація адміністративних витрат для потреб їх обліку, контролю та прий-
няття управлінських рішень: обов’язкові адміністративні витрати; адміністративні витрати, 
які пов’язані з основною діяльністю; адміністративні витрати, які пов’язані з обслуговуван-
ням основної діяльності; додаткові адміністративні витрати

артюшок к.а. [9]

розроблені та запропоновані до впровадження субрахунки до синтетичного рахунку 92 “адмі-
ністративні витрати” для лісогосподарських підприємств: 921 “адміністративні витрати, 
пов’язані з веденням лісового господарства і мисливства”; 922 “адміністративні витрати, 
пов’язані із збереженням природно-заповідного фонду”; 923 “адміністративні витрати, 
пов’язані з головним користуванням та іншими заходами”; 924 “адміністративні витрати, 
пов’язані з управлінням лісогосподарським підприємством”.

документальне оформлення господарських операцій,  
пов’язаних із визнанням, розподілом та списанням адміністративних витрат

Прокопович л.б., 
Шинкаренко а.в., 
Шевчук н.о. [10]

1) запропонована блок-схема формування відомості адміністративних витрат за центром від-
повідальності; 2) розроблені форми двох облікових регістрів для обліку витрат: картки деле-
гування адміністративних витрат, відомості витрат за центром відповідальності.

кучеренко т.Є.,  
Матрос о.М.,  

Підлубна о.д. [11]

1) розроблена матриця загальногосподарських витрат по їх статтях та центрах відповідаль-
ності (місцях виникнення); 2) запропонована форма накопичувальної відомості для аналітич-
ного обліку адміністративних витрат

Подмешальська Ю.в., 
Феофанов л.к.,  

осетрова Г.Ю. [12]

запропонована відомість узагальнення інформації про адміністративні витрати в обліку для 
оперативного контролю за їх фактичним рівнем, аналізу структури та рівня, а також прийняття 
оперативних управлінських рішень

встановлення бази для розподілу адміністративних витрат

Фаріон в.Я. [13] розподіл адміністративних витрат для підрахунку повної собівартості продукції здійснювати 
пропорційно обсягу виготовленої продукції

андрющенко н.с. 
[14]

розподіл адміністративних витрат на окремі види виробленої продукції здійснювати пропо-
рційно загальновиробничим витратам

корнієнко о.с. [15] розподіл адміністративних витрат у практиці господарювання автотранспортних підприємств 
здійснювати пропорційно вартості палива та запчастин

костякова а.а. [16] розподіл адміністративних витрат для підрахунку повної собівартості продукції здійснювати 
пропорційно маржинальному прибутку

артюшок к.а. [17] розподіл адміністративних витрат лісогосподарських підприємств доцільно проводити з вико-
ристанням в якості бази розподілу основної заробітної плати виробничих робітників

Практичні аспекти бюджетування та нормування адміністративних витрат

Гордієнко н.і.,  
краснікова н.Г. [18]

розмежування видатків комунальних некомерційних підприємств з метою виділення в окрему 
статтю адміністративних витрат при складанні плану використання бюджетних коштів та 
фінансового плану

Шендригоренко М.т. 
[19]

встановлення нормативів адміністративних накладних витрат на плановий рік з врахуванням: 
фактичного рівня обсягу виробництва по підприємству у базовому році; запланованого про-
гнозного рівня зростання обсягу виробництва товарної продукції у плановому році; фактич-
ного рівня адміністративних накладних витрат базового року; частки змінних адміністратив-
них витрат у їх загальній сумі у базовому році; прогнозованого темпу інфляції 

чепець о.Г. [20] встановлення нормативів накладних витрат за різними методами: статистичним, розрахунковим
Джерело: авторська систематизація

така диспозиція інтересів обґрунтовується науков-
цями необхідністю задоволення запитів управлінців 
щодо повноти та релевантності облікової інформа-
ції для вирішення поточних та уникнення майбутніх 
проблем. водночас виникає запитання, наскільки 

наявна система бухгалтерського обліку в аспекті адмі-
ністративних витрат відповідає сучасним потребам 
управління.

Проведений аналіз рекомендацій вітчизняних нау-
ковців щодо вдосконалення організації та методики 
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обліку адміністративних витрат викликає низку запи-
тань щодо отриманих ними результатів:

1) наскільки обґрунтованим є виділення тих чи 
інших рівнів аналітики до рахунку 92 «адміністра-
тивні витрати» а також прив’язка їх до галузевої спе-
цифіки діяльності підприємства?

2) наскільки раціональним є збільшення обсягів 
документообігу на підприємстві, що незмінно супро-
воджує процес впровадження нових форм документів 
з обліку адміністративних витрат?

3) чи обґрунтованим є вибір бази розподілу адмі-
ністративних витрат на основі встановлення тісноти 
зв’язку між ними та іншими показниками фінансово-
господарської діяльності підприємства?

4) чи доречною є практика нормування адміністра-
тивних витрат для потреб бюджетування?

спробуємо розвинути проблематику обліку адміні-
стративних витрат у ракурсі наведених вище запитань.

1) розвиток аналітичного обліку підприємств на 
практиці часто не відповідає запитам управління. 
Як наслідок, спостерігається низький ступінь викорис-
тання можливостей облікової системи як потужного 
джерела аналітичної інформації. для визначення кон-
кретного переліку адміністративних витрат, який варто 
виокремлювати в аналітичному обліку, слід здійснити 
їх ранжування за параметром значущості для підпри-
ємства. найбільш доцільним для цього, на наш погляд, 
є використання інструментарію авс-аналізу, що стане 
предметом окремого дослідження.

М.о. козлова називає галузь і вид діяльності під-
приємства, а також особливості діяльності серед основ-
них факторів, які зумовлюють унікальність системи 
бухгалтерського обліку окремого суб’єкта господарю-
вання [21, с. 120]. водночас на побудову аналітичного 
обліку адміністративних витрат значно більший вплив 
мають такі фактори, як: розміри підприємства, обсяги 
його діяльності, а також організаційна структура під-
приємства. водночас, на наш погляд, найвагомішим 
чинником, який слід враховувати під час розроблення 
номенклатури субрахунків та аналітичних рахунків 
до рахунку 92 «адміністративні витрати», є інтереси 
користувачів облікової інформації. зрозуміло, що зде-
більшого останні зацікавлені у використанні таких 
методів і засобів структуризації інформаційних маси-
вів, які дозволяють укрупнення дрібних, несуттєвих 
сегментів інформаційного забезпечення системи управ-
ління та подрібнення, деталізацію значних їх обсягів.

таким чином, подальший розвиток досліджень 
у сфері аналітичного обліку адміністративних витрат 
повинен бути спрямованим на їх переорієнтацію від 
вирішення внутрішньосистемних локальних облікових 
завдань до створення ефективного джерела, згенеро-
вана яким облікова інформація забезпечила б якнай-
повніше врахування інтересів кінцевого споживача, 
втілених у його інформаційних запитах. такий підхід 
дозволить врешті-решт перетворити бухгалтерський 
облік в основний елемент інформаційного забезпе-
чення системи управління підприємством.

2) висока ефективність комплексу робіт зі ство-
рення, накопичення й обміну обліковою інформацією 
за сучасних умов неможлива без застосування засобів 
комп’ютерної техніки та зберігання інформації на елек-
тронних носіях. Як наслідок, система електронного 
документообігу поступово витісняє паперові носії з сере-

довища управління підприємством. основними аргумен-
тами на користь переходу на електронний документоо-
біг є економія робочого часу та коштів. його переваги 
детально описані у роботі т. кручініної [22, с. 28–29].

за таких умов довести раціональність пропозицій 
щодо впровадження в документообіг нових форм відо-
мостей з обліку адміністративних витрат досить важко. 
сучасні, навіть найпростіші автоматизовані системи 
бухгалтерського обліку дають змогу отримати сотні 
проміжних та звітних форм, в яких облікові дані пред-
ставлені в різних розрізах та за будь-який вибраний 
користувачем проміжок часу. кожен додатковий, запро-
понований для внутрішнього використання обліковий 
документ вимагає зайвих коштів на придбання витрат-
них матеріалів та його передачу й зберігання, а також 
збільшує час на обробку даних і виконання обслуго-
вуючих функцій. Як наслідок, практична користь від 
таких пропозицій зводиться до мінімуму.

3) беручи за основу кількість досліджень, можемо 
стверджувати, що однією з найбільш актуальних проб-
лем обліку адміністративних витрат, вітчизняними 
вченими вбачається їх розподіл відповідно до вибра-
ної бази між номенклатурними одиницями й видами 
виготовленої продукції, а також структурними підроз-
ділами, і розроблення механізму такого розподілу.

в.Я. Фаріон [13, с. 339] та о.с. корнієнко [15, с. 75] 
вбачають необхідність розподілу адміністративних 
витрат у встановленні нижньої межі ціни продук-
ції, а також для аналізу рентабельності. н.с. андрю-
щенко [14] та М.т. Шендригоренко [19, с. 451] акцен-
тують увагу на можливості отримання інформації про 
повну собівартість виробленої продукції для прийняття 
рішень про доцільність подальшого виробництва того 
чи іншого виду продукції та потребах ціноутворення. 
а.а. костякова [16, с. 143] зазначає, що розподіл наклад-
них невиробничих витрат необхідний не тільки для роз-
рахунку повної собівартості виробів, але й для реаль-
ного використання в плануванні й аналізі показників 
«беззбиткового обороту» (точок беззбитковості, порогу 
рентабельності), «сили дії операційного важеля» тощо.

таким чином, основні сфери прикладного застосу-
вання, які диктують необхідність здійснення розподілу 
адміністративних витрат, такі:

– максимально точне обчислення повної собівар-
тості виготовленої продукції (виконаних робіт, нада-
них послуг) і, як наслідок, ефективізація процесу ціно-
утворення;

– задоволення потреб аналізу, особливо сто-
совно дослідження рентабельності та прибутковості  
підприємства.

для розроблення економічно обґрунтованої 
методики розподілу адміністративних витрат між 
видами продукції низка дослідників (о.с. корнієнко, 
к.а. артюшок та інші) рекомендують використання 
механізму кореляційного аналізу, пояснюючи це тим, 
що зв’язок величини, що розподіляється, і бази роз-
поділу повинен бути максимально тісним. вважа-
ємо такий підхід не надто вдалим, насамперед через 
видове розмаїття адміністративних витрат, яке дає 
змогу вважати досить тісний зв’язок між ними та будь-
якими іншими показниками фінансово-господарської 
діяльності підприємства радше випадковим збігом, 
аніж закономірністю. справді, важко припустити, що 
є яке-небудь логічне пояснення можливого щільного 
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взаємозв’язку між розміром плати за розрахунково-
касове обслуговування та обсягами виготовленої про-
дукції або амортизацією автотранспортних засобів 
адміністративного призначення та основною заробіт-
ною платою виробничих робітників тощо.

змушені констатувати, що єдино правильної, 
позбавленої недоліків методики розподілу адміністра-
тивних витрат досі не розроблено (постає питання, чи 
це взагалі можливо?). отже, присутні суттєві ризики 
використання механізму розподілу виключно з маніпу-
лятивною метою – для штучного заниження/завищення 
собівартості продукції, рентабельності підприємства, 
точки беззбитковості тощо. Це призводить до спо-
творення результатів аналізу фінансово-господарської 
діяльності суб’єкта господарювання, а, відповідно, до 
зниження практичної цінності такого аналізу.

4) у статті с.й. сажинця та в.М. кміть [23] обґрун-
товується необхідність нормування та планування 
накладних витрат з використанням статистичних та роз-
рахункових методів. стверджується, що запропоновані 
заходи дозволять попередити непотрібні втрати, підви-
щити ефективність виробництва та оперативність прий-
няття управлінських рішень в ході виробничого процесу.

очевидно, що для ефективного нормування адмі-
ністративних витрат (на етапі встановлення норма-
тивних величин) слід врахувати значну кількість фак-
торів організаційно-технологічного та зовнішнього 
характеру, більшість із яких є слабоструктурованими. 
наприклад, М.т. Шендригоренко при розрахунку нор-
мативів враховує: прогнозований темп інфляції; про-
гнозований рівень зростання обсягів виробництва 
товарної продукції [19, с. 451]. вочевидь, таких фак-
торів є значно більше: зміни у податковій політиці 
держави та/або підприємства; корпоративна страте-
гія; необхідність технічного переозброєння підприєм-
ства; зміни у ціновій політиці зовнішніх юридичних, 
консалтингових та фінансових організацій; встанов-

лена програма преміювання тощо. багато з можливих 
чинників не піддаються кількісному вимірюванню 
і складно прогнозовані. за таких умов вести мову про 
точність розрахунку планових показників адміністра-
тивних витрат важко. крім того, враховуючи, що таке 
планування зазвичай здійснюється з використанням 
квартальних чи річних показників, про оперативність 
прийняття управлінських рішень за його результатами 
говорити важко.

за наявності критичних проблем, які знаходяться 
в полі зору вітчизняних науковців, у сфері облікової 
науки сьогодення необхідна поступова переорієнта-
ція від вирішення локальних, вузькоспеціалізованих 
завдань до зміни засадничих принципів розвитку бух-
галтерського обліку для перетворення його у ефектив-
ний інструмент управління.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. встановлення 
наукових інтересів вітчизняних дослідників проблема-
тики обліку адміністративних витрат продемонструвало 
їх чітку сегментацію за такими напрямами, як: теоре-
тичні аспекти обліку адміністративних витрат, зокрема 
і в історичному ракурсі; удосконалення аналітич-
ного обліку адміністративних витрат; документальне 
оформлення господарських операцій, пов’язаних із 
визнанням, розподілом та списанням адміністративних 
витрат; встановлення бази для розподілу адміністра-
тивних витрат; практичні аспекти бюджетування та 
нормування адміністративних витрат. не всі перелічені 
проблемні сегменти відповідають запитам сьогодення. 
Як наслідок, перспективою подальших досліджень 
повинна стати переорієнтація інтересів науковців на 
вирішення актуальних, суспільно значущих проблем, 
зокрема: посилення інформаційної функції обліку; 
усунення дефектів облікової системи; подальша авто-
матизація вирішення облікових завдань загалом та на 
ділянці обліку адміністративних витрат тощо.
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