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Нестабільність економічного середовища обумовлює необхідність 

приділення особливої уваги керівництва питанням раціонального розподілу та 

доцільного спрямування витрат на підприємстві в процесі управління 

фінансово-господарською діяльністю. Оскільки адміністративні витрати 

відіграють значущу роль у складі непрямих витрат підприємства, розкриття їх 

сутності, обліку та аналізу є актуальним завданням системи управління.  

Проблема обліку та аналізу адміністративних витрат відображається в 

працях таких вчених: Г.О. Партин [1], В.В. Сопко [2], П.Л. Сук [3] та інших.   

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, пов'язані з 

управлінням та обслуговуванням потреб підприємства. До їх складу входять: 

витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); сплата податків та 

інших обов'язкових платежів, крім тих, що включаються до виробничої 

собівартості; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та 

нематеріальних активів (операційна оренда, страхування майна, амортизація, 

ремонт, комунальні витрати, охорона); витрати на зв'язок; винагороди за 

професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо) та інші. 

Одним з першочергових заходів щодо зменшення загальних затрат, що в 

свою чергу призводить до зменшення собівартості продукції, а відповідно, і 

зростання її конкурентоспроможності на ринку та росту прибутку, є скорочення 

допоміжного штату: секретарі, рядові бухгалтери, перекладачі, менеджери 

середньої ланки та ін. Також існує необхідність підвищення загальної 

продуктивності праці. Окрім цього, важливу роль в зменшенні витрат відіграє 

технічний прогрес: впровадження нової техніки, комплексна механізація і 

автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології дозволяють 

значно знизити адміністративні витрати на ремонт та інші. 

Тобто, слід зазначити, що адміністративні витрати безпосередньо не 

пов’язані з виробничою діяльністю підприємства, але вони значно впливають 

на його стан та фінансові результати. Зниження адміністративних витрат, що 

призводить до збільшення операційного прибутку, – одне з ключових завдань в 

розробці управлінських стратегій суб’єкта господарювання.  
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