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показників; визначення сумарних капіталовкладень на основі кошторисної 
вартості та застосування показників питомих капіталовкладень. 
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У статті розглянуті проблеми вдосконалення управління накладними витратами на машинобудівних 
підприємствах. Проаналізовані причини, що знижують ефективність заходів щодо скорочення витрат 
на підприємствах. Запропонована нова методика оптимізації накладних витрат на промислових підп-
риємствах, наведена структура заходів по оптимізації рівня накладних витрат. 

В статье рассмотрены проблемы усовершенствования управления накладными затратами на машино-
строительных предприятиях. Проанализированы причины, которые снижают эффективность меро-
приятий по сокращению затрат на предприятиях. Предложена новая методика оптимизации наклад-
ных расходов на промышленных предприятиях, приведена структура мероприятий по оптимизации 
уровня накладных затрат. 

The problems of improvement of unprofitable costs management at the machine-building enterprises are 
considered in the article. The reasons that decrease the efficiency of costs reduction events at the enterprises 
are analysed. The new technique of overhead costs optimisation in the industrial organisations is offered, the 
structure of events for optimisation of unprofitable costs level is resulted. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних фахівців погоджуються, що систе-
матичне скорочення витрат є одним з ключових факторів досягнення довго-
строкових конкурентних переваг для підприємств. При цьому глобалізація, по-
силення конкуренції з боку країн, що розвиваються, поширення новітніх техно-
логій та методів організації виробництва, а також підвищення цін на основні 
види ресурсів лише посилили тиск на підприємства щодо оптимізації структури 
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витрат. Особливо гостро потреба у ефективному контролі витрат проявляється 
у машинобудуванні, де ступінь автоматизації виробничих та організаційних 
процесів досяг високого рівня [3]. Результатом цього стала висока частка на-
кладних витрат у загальній структурі витрат та загальне збільшення рівня ви-
трат через організаційну неефективність. Реакцією на ці виклики з боку мене-
джменту стало впровадження різноманітних програм по скороченню витрат.  

В той же час дослідження показують що багато програм по скороченню 
витрат не досягають повною мірою поставлених завдань [5, 8]. Серед факторів, 
що стали причиною недостатньої успішності цих програм, ми можемо виділити 
наступні: 

1. Концентрація зусиль по скороченню витрат на неперспективних на-
прямках. Традиційні системи обліку витрат дають можливість точно вимірюва-
ти та відносити на готову продукції лише прямі виробничі витрати, тому мене-
джери схильні приділяти основну увагу оптимізації саме цього елементу собі-
вартості, в той час як основний потенціал для оптимізації лежить в сфері накла-
дних витрат.  

2. Заходи по скороченню витрат мають одноразовий характер, тому не 
приносять вагомих довгострокових результатів. Вони не несуть структурних 
змін і стосуються в першу чергу дискреційних (довільних) витрат підприємст-
ва, що не стосуються безпосередніх виробничих процесів та можуть бути легко 
змінені в залежності від поточної політики керівництва підприємства. До таких 
витрат відносять, зокрема, витрати на рекламу, витрати на підвищення кваліфі-
кації персоналу, витрати на НДДКР, тощо.  

3. Невизначена відповідальність за окремі види витрат. У сучасних вели-
ких підприємствах відбуваються масштабні організаційні процеси, що охоп-
люють підприємство у цілому та не можуть бути віднесені окремому центру 
витрат.  

Розглядаючи можливості ефективного застосування комплексного аналізу 
вартості накладних витрат для підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них підприємств, ми визначили п’ять теоретичних умов для застосування цього 
підходу:  

 здатність менеджменту підприємства впливати на рівень накладних ви-
трат попри те, що за своїми характеристиками накладні витрати переважно від-
носяться до постійних витрат; 
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 здатність покращити баланс «корисність/витрати», тобто підхід допус-
кає підвищення загального рівня витрат на підприємстві, якщо додаткова кори-
сність отримана від оптимізації процесів призведе до підвищення вартості під-
приємства; 

 наявність суттєвих технічних та організаційних недоліків у роботі під-
приємства; 

 масштабний та незалежний перегляд структури процесів, видів діяль-
ності та завдань на підприємстві з метою виявлення та усунення організаційної 
неефективності; 

 критерієм ефективності окремих оперативних процесів має слугувати 
не кількість вкладених ресурсів, а та продукція або інша результати діяльності, 
що виникають в результаті здійснення цих процесів. 

Основна проблема при оптимізації накладних витрат у промисловому пі-
дприємстві полягає у тому, що нам необхідно створити систему для вирішення 
комплексних проблем, що не піддаються або принаймні недостатньою мірою 
піддаються систематизації, тому неможливо знайти єдиний алгоритм для їх ви-
рішення. Ми пропонуємо методику для оптимізації накладних витрат на проми-
слових підприємствах з урахуванням рекомендацій Німецького інституту по 
стандартизації, зокрема, DIN69910 (наведена в табл.). 

Таблиця. Методика оптимізації накладних витрат на промислових підприємствах 

№ п/п Назва етапу № опе-
рації 

Визначення операції 

1 2 3 4 

1. Підготовчі за-
ходи 

1.1 Вибір об’єкту аналізу 

1.2 Постановка задачі (зниження витрат, підвищення яко-
сті, інтенсифікація процесу) 

1.3 Визначення кількісних цілей 
1.4 Підбір кадрів 
1.5 Детальне планування процесу 

2. Визначення по-
точного стану  

2.1 Збір інформації, дослідження та опис об’єкту аналізу  
2.2 Опис функціонування процесу 
2.3 Розрахунок загального рівня накладних витрат 

  

2.4 Розподіл окремих видів накладних витрат на постій-
ний та змінний (в залежності від рівня виробництва чи 
об’єму послуг наданих конкретним центром витрат 
або процесом) елементи 
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Продовження таблиці  
1 2 3 4 

  2.5 Перевірка виправданості фактичного рівня витрат та ви-
значення необхідного рівня витрат 

3. Пошук практи-
чних рішень 

3.1 Пошук усіх можливих рішень 
3.2 Попередня класифікація пріоритетних рішень 

4. Оцінка знайде-
них рішень 

4.1 Перевірка можливості практичної реалізації рішень 
4.2 Перевірка економічної доцільності рішень 
4.3 Визначення пріоритетних рішень з точки зору балансу 

«корисність/витрати» 

5. 
Прийняття рі-
шення про реа-
лізацію проекту 

5.1 Попередній вибір проектів, що будуть реалізовуватися на 
практиці 

5.2 Рекомендація рішень для прийняття відповідальним керів-
ництвом 

5.3 Авторизація та остаточне утвердження плану дій 

6. Реалізація про-
екту 

6.1 Впровадження заходів по оптимізація накладних витрат 
6.2 Поточний контроль за реалізацією проекту 

7. 
Аналіз резуль-
татів здійснен-
ня проекту 

7.1 Порівняння результатів проекту з плановими показниками 
7.2 Визначення та аналіз відхилень 
7.3 Вироблення рекомендацій щодо удосконалення майбутніх 

проектів 

Звичайно, запропонована методика не надає автоматично ефективних рі-
шень щодо оптимізації накладних витрат для будь-якої ситуації, оскільки ситу-
ація на кожному підприємстві унікальна, а отже унікальними будуть і шляхи її 
вирішення. Однак вона дає можливість структурувати діяльність по реінжині-
рингу процесів та управлінню накладними витратами, а отже, може слугувати 
основою при плануванні внутрішніх змін на підприємстві. 

В той же час необхідно зазначити, що на практиці комплексний аналіз на-
кладних витрат у більшості випадків ототожнюється саме зі скороченням ви-
трат за рахунок відмови або зниження об’єму тих видів діяльності та внутріш-
ніх продуктів або послуг, що не несуть додаткової вартості для підприємства. 
При цьому ми пропонуємо структурувати заходи щодо оптимізації рівня накла-
дних витрат наступним чином (рис.): 

Запропонована схема представляє собою механізм структурування захо-
дів по оптимізації накладних витрат, що може застосовуватися для аналізу си-
туації на підприємстві та більш ефективного пошуку альтернативних рішень. 
Вона дає можливість вже на ранніх етапах визначити основний напрямок та ма-
сштаб аналізу. Відповідно, це дасть можливість підприємству сконцентрувати 
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зусилля на пріоритетних напрямках та уникнути витрат на дослідження непріо-
ритетних напрямків. 

 

 
Рис. – Структура заходів по оптимізації рівня накладних витрат 
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ОЦЕНКА СТИМУЛОВ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье рассматриваются инструменты экологического менеджмента как фактор влияния на эконо-
мическую деятельность предприятия. Согласно поставленной цели решаются такие задачи: изучение 
инструментария экологического менеджмента на примере Западной Европы; исследование стимулов 
внедрения экологически чистых, энергосберегающих технологий; систематизация главных факторов, 
которые влияют на экономическую деятельность предприятия.  

У статті розглядаються інструменти екологічного менеджменту як фактор впливу на економічну 
діяльність підприємства. Згідно поставленої мети вирішуються такі завдання: вивчення 
інструментарію екологічного менеджменту на прикладі Західної Європи; дослідження стимулів впро-
вадження екологічно чистих, енергозберігаючих технологій; систематизація головних чинників, які 
впливають на економічну діяльність підприємства. 

The article deals with the tools of environmental management as a factor of influence on economic activity 
of the enterprise. According to the goal to solve such problems: the study of environmental management 
tools as an example of Western Europe and the study of incentives deployment of clean, energy-saving tech-
nologies; systematise the main factors that affect the economic activities of enterprises. 

Важное влияние на привлечение инвестиции на предприятие оказывает 
стоимость капитала, уровень налогов и субсидий. Во многих странах энергети-
ческие субсидии нарушают ценовые сигналы и представляют собой серьезный 
барьер для инвестиций в энергоэффективность и возобновляемую энергетику. 
Другие основные барьеры инвестициям в низкоуглеродное развитие включают 
недостаточность капитала, неосведомленность и отсутствие понимания возмож-
ностей для низкоуглеродного развития, отсутствие технологий с низким уровнем 
выбросов и недостаток потенциала для разработки и реализации необходимого 
регулирования, финансовых механизмов и мер по энергоэффективности. 

 


