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ВСТУП
В умовах конкурентного середо�

вища основним фактором підвищен�
ня прибутковості виробничо�госпо�
дарської діяльності вітчизняних
підприємств, забезпечення їхньої
стабільності у ринковому середо�
вищі є створення дієвої системи уп�
равління витратами, зокрема наклад�
ними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити сутність управління

накладними витратами підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Накладні витрати — це витрати

на управління та обслуговування ви�
робництва і збуту продукції, які
впливають на фінансовий результат
діяльності підприємства. Їх визнача�
ють за сукупністю ознак: неможли�
вістю безпосереднього віднесення на
виробництво конкретної продукції;
виникненням поза основним вироб�
ництвом; призупиненням випуску
окремого виду продукції, яке не при�
зводить до зникнення цих витрат;
впливом на кінцевий результат діяль�
ності підприємства.

До накладних належать витрати
з обслуговування основного та допо�
міжного виробництва підприємства,
витрати на управління і загальногос�
подарські потреби, що не пов'язані
безпосередньо з виробництвом ок�
ремого виду продукції [3].

Економічне зростання, поліп�
шення використання виробничих
потужностей, котрі, як правило, є
результатом реформування еконо�
міки і переходу до ринкових умов гос�
подарювання, зумовлюють зростан�
ня частки накладних витрат у загаль�
ному обсязі витрат виробництва [2].

За таких обставин зменшення ча�
стки накладних витрат — чи не єди�
ний спосіб зниження собівартості
одиниці продукції (робіт, послуг),
оскільки шляхи економії основних
витрат (сировини, матеріалів, палива,
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заробітної плати основних праців�
ників тощо) практично вичерпані. Че�
рез те що впливати на вартість мате�
ріальних цінностей складно, їхню
економію можна забезпечувати лише
при їхній технології чи організації
виробництва. Для цього необхідно
фінансувати капітальні вкладення, а
вітчизняні підприємства для такого
фінансування коштів не мають.

Накладні витрати — самостійна
економічна категорія, бо вони є час�
тиною сукупних витрат виробницт�
ва і виконують функцію забезпечен�
ня безперервності виробничо�госпо�
дарського процесу. З огляду на це
дослідження проблеми управління
накладними витратами підприємств
у сучасних умовах набуває особли�
вого значення і повинно мати сис�
темний характер.

Розв'язанню проблеми раціо�
нального управління накладними
витратами на рівні підприємств при�
свячені дослідження таких зарубіж�
них учених, як Х.Андерсон, І. Білоб�
жецький, Ф. Вуд, К. Друрі, Р.М. Ен�
тоні ,  Дж.  Колдуел, К.  Нагель,
Б. Нідлз, Дж. Ріс, С. Сатубалдін,
Дж. Сігел, Дж. Фостер, П. Фрідман,
Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Шим та ін.

Серед сучасних вітчизняних дос�
лідників цієї проблеми треба назва�
ти І. Бланка, С. Голову, Є. Крикавсь�
кого, Є. Мниха, Л. Нападовську, С.
Сажинця, В. Сопка, В. Стояна, В.
Суржика та інших.

Однак далеко не всі аспекти цієї
багатогранної і складної проблеми
з'ясовано і обгрунтовано.

Проблема управління накладни�
ми витратами полягає головним чи�
ном не в економії, а в пошуку і до�
сягненні їх оптимального рівня для
кожного окремого підприємства.
Надмірне скорочення накладних
витрат призводить до негативних
наслідків: зменшення мотивації уп�
равлінського персоналу, рівня авто�
матизації і комп'ютеризації їхньої
роботи, зниження якості обслугову�

вання виробництва тощо.
У сучасних умовах практично

кожне підприємство має самостійно
вирішувати питання про налаго�
дження механізму управління на�
кладними витратами і визначати ви�
моги до ефективності його застосу�
вання. Такий механізм має складатися
із сукупності елементів організацій�
ного й економічного характеру, що
забезпечують реалізацію управлі�
нських дій керівництва підприємства
щодо зниження частки накладних
витрат у собівартості товарної про�
дукції (робіт, послуг) та підвищення
ефективності управління ними.

Основними умовами ефективно�
го функціонування механізму управ�
ління накладними витратами підпри�
ємств є [1]:

— готовність керівництва під�
приємства до певних змін і роботи в
нових умовах господарювання;

— наявність менеджменту, який
здатен результативно проводити
процес управління накладними ви�
тратами;

— наявність нормативно�правової
бази, яка б окреслила головні аспекти
функціонування цього механізму.

Налагодження дієвого механізму
управління накладними витратами
дасть змогу керівництву підприєм�
ства вчасно отримувати необхідну і
достатню інформацію для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Він має бути зручним для підготовки
і реалізації дій з управління наклад�
ними витратами і будувати його тре�
ба відповідно до основних завдань
системи управління витратами. До
цієї системи слід включити:

— забезпечення керівництва
підприємства, підрозділів і функціо�
нальних служб достатньою інформа�
цією для прийняття обгрунтованих
управлінських рішень та оперативно�
го регулювання процесу формування
вартості продукції (робіт, послуг);

— визначення обгрунтованості
формування накладних витрат за
окремими елементами (матеріальні
витрати; оплата праці, відрахування
на соціальне страхування та подат�
ки; амортизація основних фондів і
нематеріальних активів; зношення
малоцінних і недовговічних пред�
метів; послуги допоміжних цехів та
сторонніх організацій; інші витрати)
і калькуляційними статтями (витра�
ти на утримання й експлуатацію ма�
шин і устаткування, загальні вироб�
ничі витрати, адміністративні витра�
ти і витрати на збут);

— спостереження і постійний
контроль (через запровадження на
підприємстві підрозділу внутрішньо�
го аудиту) за фактичним рівнем на�
кладних витрат;

— виявлення відхилень видів на�
кладних витрат від запланованого
рівня як за місцями виникнення цих
витрат (цехи, дільниці основного і
допоміжного виробництва, бригади,
функціональні відділи та служби),
так і на підприємстві в цілому;
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— виявлення внутрішньовироб�
ничих і внутрішньогосподарських
резервів зниження рівня накладних
витрат.

В основу побудови механізму уп�
равління накладними витратами
підприємств треба покласти загальні
принципи формування організаційно�
управлінських структур. Функції та�
кого механізму мають реалізовувати�
ся, враховуючи галузеві особливості
кожного окремого підприємства та
специфіку його стратегічного курсу.

Механізм управління накладни�
ми витратами підприємств, на наш
погляд, має складатися із сукупності
елементів, які виконують такі функ�
ції: організація; нормування; плану�
вання і прогнозування; облік і роз�
поділ; аналіз і поточний контроль;
регулювання; мотивація.

Економічні елементи механізму
управління накладними витратами
підприємств повинні перебувати у
взаємозв'язку, хоч за певних умов
вони можуть розглядатися як са�
мостійні економічні системи.

Механізм управління накладними
витратами підприємств має охоплюва�
ти кадрове, інформаційне, юридичне,
матеріально�технічне, фінансове за�
безпечення, координацію та контроль
дій виробничо�господарських під�
розділів і процесів виконання функцій.

Важливий момент в управлінні
накладними витратами — упорядку�
вання інформаційних потоків тако�
го механізму, зведення їх у систему.
Інформаційнa підтримка процесу
управління підприємством набуває
особливого значення в умовах жор�
сткої конкуренції, з одного боку, і
глибокої системної кризи вітчизня�
ної економіки — з другого, для про�
мислових підприємств, що леліють
затяжний період спаду виробництва
й економічної невизначеності [2].

Оскільки механізм управління
накладними витратами є інструмен�
том її у руках керівництва, він пови�
нен відповідати їхньому стилю і духу,
сприяти загальному соціально�еко�
номічному розвиткові підприємства.
При побудові такого механізму на
підприємстві треба також врахову�
вати те, що накладні витрати є від�
носно змінними величинами, динам�
іка яких залежить віл сукупності
зовнішньоекономічних і внутрішнь�
овиробничих факторів.

До зовнішніх факторів треба
віднести особливості ринків поста�
чання і збуту, а також тип конкурен�
тного середовища і конкурентні
стратегії цього підприємства на рин�
ку, а до внутрішньовиробничих по�
ряд із тими, що традиційно врахову�
ються при побудові облікової моделі
підприємства за типом виробничої
технології та структурою асорти�
менту продукції, — структуру усіх
основних і допоміжних внутрішньо�
господарських процесів, рівень
охоплення їх інформаційними тех�
нологіями тощо [3].

Сьогодні у більшості галузей про�
мисловості темпи конкурентних і тех�
нологічних змін такі стрімкі, що інфор�
мація про ринок стає недоступною або
ж застарілою. Платою за помилкове
прийняття управлінських рішень стає
банкрутство підприємства.

Для підвищення ймовірності прий�
няття правильних рішень треба чітко
розділяти етапи процесу управління
накладними витратами. Раціональну
організацію процесу управління на�
кладними витратами підприємств тре�
ба будувати на розумінні логічної по�
слідовності його етапів.

Важливою передумовою ефек�
тивного управління накладними ви�
тратами, забезпечення фінансової
стабільності, конкурентоздатності й
економічного розвитку підприєм�
ства є розуміння економічної приро�
ди цих витрат і вміння правильно їх
класифікувати.

На основі класифікації наклад�
них витрат можна точніше показати
різницю між будь�якими компонен�
тами витрат, розробити відповідний
механізм стимулювання зниження
витрат як у цілому, так і в розрізі
окремих груп. Це дасть змогу здійс�
нювати ефективне управління накла�
деними витратами на усіх стадіях
розвитку виробництва. Як свідчить
практика вітчизняних підприємств,
найпоширенішим є групування.

Треба зазначити, що в умовах
формування конкурентного середо�
вища, які супроводжуються частими
змінами податкового законодавства,
амортизаційної політики, форм
власності, умов зовнішньої торгівлі,
нестабільності попиту, вирішення
завдань управління накладними ви�
тратами промислових підприємств
набуває першочергового значення.
Застосування системного підходу до
управління накладними витратами

сприятиме підвищенню конкуренто�
спроможності вітчизняної про�
дукції, ефективності виробничо�гос�
подарської діяльності підприємств
та забезпеченню їхньої фінансової
стабільності у ринковій ситуації.

ВИСНОВКИ
Накладні витрати — це витрати

на управління та обслуговування ви�
робництва і збуту продукції, які
впливають на фінансовий результат
діяльності підприємства. Основними
умовами ефективного функціону�
вання механізму управління наклад�
ними витратами підприємств є: го�
товність керівництва підприємства
до певних змін і роботи в нових умо�
вах господарювання; наявність ме�
неджменту, який здатен результа�
тивно проводити процес управління
накладними витратами; наявність
нормативно�правової бази, яка б ок�
реслила головні аспекти функціону�
вання цього механізму.
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Рис.1. Економічне стимулювання та санкції за результатами управління
накладними витратами
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