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В даній доповіді розглянуто ставлення науковців до контролінгу. В 

контексті думок науковців запропоновано авторське бачення існування 

контролінгу витрат. 
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of the reasoning offered perspective of the existence controlling of costs.  
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Взаємозв’язок витрат та контролінгу в контексті забезпечення 

прибутковості, знаходимо у роботах науковців, серед яких: М.С. Пушкар,           

Н.Ю. Петрусевич,  Д. Нагернюк, Є.М. Кайлюк, В.Г. Корчагіна, О.Б. Акєнтьєва, 

Ю.А. Журавльова,  А.Ю. Журавльова, О.Б. Ватченко, М.М. Коцупатрий,            

У.О. Гуцаленко, І.Є. Давидович, В.І. Алєксєєнко, О.А. Зоріна,                              

О.А. Вержбицький, Ю.П. Яковлєв, В.Г. Левківська, О.В. Троян, Р.П. Задорожна, 

О.В. Портна, І.В. Підопригора та багато інших.  



Аналіз публікацій науковців [1-13] показав, що, по-перше, автори по-

різному ставляться до окремих аспектів управління витратами підприємства за 

рахунок здійснення контролінгу, по-друге, в працях прослідковується цілісна 

єдність ідеї контролінгу – зв'язок витрат та прибутку.  

Крім того, дослідження показали, що незважаючи  на наявність великої 

кількості наукових напрацювань щодо можливості вирішення питання 

подолання неприбутковості підприємств за рахунок контролінгу, відсутня 

спроба виокремлення такої її складової як контролінг витрат. Хоча, котролінг в 

авторських виданнях, як правило, розглядається в ракурсі витрат як основного 

об’єкту управління. Предметом полеміки виступає їх трактування в науковому 

уявленні та на тлі законодавчого поля. Вчені намагаються узагальнити та 

здійснюють поділ витрат за певними ознаками, що встановлює можливість 

бачення їх поведінки, наслідків формування. В класифікації, що налічує 

близько двох десятків групувань, науковцями вбачається головна передумова 

ефективного управління витратами. Не оминають увагою собівартість 

продукції, в якій концентруються результати фінансово-господарської 

діяльності підприємств, від рівня якої залежить абсолютна величина прибутку, 

рівень цін тощо. З метою розгляду концептуальних основ контролінгу, вчені 

намагаються виділити важливість забезпечення служб контролінгу 

інформацією про витрати за рахунок ведення управлінського обліку, який є 

елементом контролінгу, або, як зазначає С.Ф Голов, є складовою частиною 

процесу управління, що залежить від потреб системи управління – намірів, 

запиту управлінських служб. У своїх працях дослідники розглядають 

управлінський облік поєднанням його мети, завдань, предмету, об’єктів, 

методів. Методи обліку відносяться до методів управління витратами. 

Наводяться теоретико-методологічні проблеми ведення управлінського обліку, 

проблеми його впровадження та організації, переваги та недоліки ведення. 

Відбувається систематизація трактувань сутності управлінського обліку. 

Спонукальним моментом розвитку теорії контролінгу витрат, як на нашу 

думку, також виступають центри витрат. 



Н.Ю. Петрусевич [11] ствердно переконує, що всі сучасні програмні 

засоби інформаційної підтримки систем управління включають блок 

«Контролінг витрат», що оптимізує співвідношення «витрати-прибуток». 

Виходить, що «контролінг витрат» існує, але в автоматизованій системі 

управління підприємства.  

Дослідження також доводять, що в наукових колах існує «контролінг», що 

є стержнем, навколо якого об’єднанні основні елементи організації і управління 

діяльністю підприємства, усі господарські процеси, система планування, 

бюджетування, система управлінського обліку, стратегічного управління, 

інформаційні потоки, моніторинг і аналіз результатів фінансово-господарської 

діяльності. Багато авторів у своїх публікаціях наводять власне визначення 

контролінгу, що відбувається за рахунок розгляду великої кількість трактувань, 

які критикуються, з який обираються ключові вислови.  Вирішення проблем 

ведення контролінгу відбувається за рахунок намагань науковців розробити 

схематичні подання системи контролінгу, встановлення його місця та ролі в 

системі управління, удосконалення окремих елементів системи контролінгу, її 

підсистем і комунікацій між ними (рис. 1).   

 

 

Рис. 1. Модель системи контролінгу* 

*Розроблено автором самостійно. 

 



Існування контролінгу відбувається в розрізі його видів, що зорієнтовані 

на короткострокові перспективи (оперативний контролінг) та довгострокові 

перспективи (стратегічний контролінг). Метою оперативного контролінгу 

виступає створення системи управління досягненням поточних цілей 

підприємства, а також прийняття своєчасних рішень по оптимізації 

співвідношення «витрати – прибуток». Оперативний контролінг більше 

опирається на управлінський облік. Оператвний контролінг дозволяє управляти 

отриманням «потенційного прибутку» за рахунок продажу продукції з більшою 

мірою покриття (маржинальним прибутком). Методи оперативного контролінгу 

дають можливість ліквідувати «вузькі місця» результатів діяльності 

підприємства, серед яких рівень витрат, їх структура, склад, фактори впливу на 

витрати і т.і. Мета оперативного контролінгу із її досягненням гарантує 

досягнення мети стратегічного контролінгу – забезпечення існування 

підприємства у майбутньому. Серед значного переліку практичних 

інструментів використовуваних стратегічним контролінгом знаходиться 

стратегічне управління витратами, що допомагає контролеру при формуванні 

«інформаційної бази даних» знайти майбутні «вузькі місця» розвитку 

підприємства. Тож очевидними стають майбутні дослідження щодо пошуку 

підґрунтя доведення потреби виокремлення контролінгу витрат як одного з 

елементів контролінгу, або уніфікованого виду контролінгу, складової 

контролінгу, що діє на забезпечення прибутку (рис. 2). 

 



 
 

Рис.2. Авторська інтерпретація існування контролінгу витрат* 

*Розроблено автором самостійно. 

Із запропонованої авторської моделі бачення контролінгу витрат можна 

відслідкувати цей процес за такими етапами логічних суджень:  

Перший етап – витрачання ресурсі (грошового, матеріального, технічного, 

трудового потенціалу тощо) породжує витрати, вибір яких як об’єкту 

управління відбувається відповідно до головної мети (цілі) діяльності 

підприємства ринкового середовища. Для цього виявляють характер та ступінь 

впливу факторів зовнішнього й внутрішнього середовища на досягнення цієї 

мети. Цілі здійснення фінансово-господарської діяльності можуть бути різ-

ними: одержання прибутку, максимізація прибутку тощо. 

Другий етап – вибір критерію досягнення мети (ним можуть бути: 

мінімізація витрат, недопущення зайвих витрат, контроль господарських 

процесів центрів відповідальності підприємства). Заздалегідь з'ясовуються 

чинники впливу на обрані критерії.   

Третій етап – насичення управлінської ланки вхідною інформацією про 

господарські процеси в межах центрів витрат та про результати господарських 

процесів відбувається з використанням системи бухгалтерського обліку.  

Четвертий етап – відбувається розробка критеріїв досягнення цілей та 

підконтрольних показників для кожного структурного підрозділу з 

Прибуток 



урахуванням можливостей і повноважень їх менеджерів. 

П’ятий етап – здійснення планування, контролю (порівняння планових і 

фактичних значень показників), сервісне забезпечення управління, спеціальне 

спостереження (маркетинг, моніторинг змін у середовищі). 

Шостий етап – визначення ступеня впливу відхилень, що відбулися, на 

досягнення мети.  

Сьомий етап – розробка й впровадження системи документообігу, заходів, 

що дають можливість здійснювати поряд з наступним попередній і поточний 

контроль за відхиленнями. 

Вирішення проблеми «негативного» фінансового результату на 

підприємствах, на нашу думку, можливе з удосконаленням системи управління 

витратами через впровадження окремих елементів оперативного та 

стратегічного контролінгу в уособленні контролінгу витрат. Необхідність 

формування концепції впливу на фінансові результати діяльності підприємства 

через контролінг витрат обумовлена потребою  не лише контролю витрат, а й 

потребою управління досягненням бажаних результатів (прибутку). Тобто 

механізм управління витратами повинен бути зорієнтований на реалізацію 

функцій управління (облік, контроль, аналіз, регулювання, планування, тощо).  

В контексті моделі управління підприємством, яка встановлює роль 

контролінгу (модель А.М. Іменинник та В.А. Міщенко [8]), є підстави для 

формування авторського судження щодо контролінгу витрат: орієнтуючи 

систему управління витратами підприємства на цілеспрямовану реалізацію 

цілей, контролінг витрат поєднуючи планування, облік, контроль, економічний 

аналіз, організацію інформаційних потоків і т.п. – виступає зворотнім зв'язком у 

контурі управління будь-яким об’єктом, в тому числі витратами (за рахунок 

організаційного, математичного, інформаційного забезпечення).  

Тож, перспективою подальших досліджень є обґрунтування ознак 

контролінгу витрат, які б дозволяли якісно управляти отриманням прибутку 

підприємства.   
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