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Остапенко Т.М. Класифікація інструментів 
(методів) контролінгу витрат 

Досліджено розуміння науковцями методу контро-
лінгу та інструментів контролінгу. Пропонується 
класифікувати інструменти (методи) контролінгу,що 
можуть ним активно використовуватися в підтримку 
контролінгу витрат, на: методи, що забезпечують 
розрахунок собівартості та впливають на її величину 
(методи обліку), методи, що визначаються характером 
поставлених завдань контролінгу витрат (методи 
аналізу, методи планування), методи, що забезпечують 
достовірність даних про витрати та об’єкти витрат 
(методи контролю), методи, що визначаються 
характером даних (дані планування витрат, дані 
управлінського обліку витрат, дані аналізу витрат, дані 
контролю витрат).  

Ключові слова: витрати, контролінг витрат, метод, 
інструментарій, класифікація.  

 
Остапенко Т.Н. Классификация инструментов 

(методов) учета затрат 
Исследованы понимание учеными метода контрол-

линга и инструментов контроллинга. Предлагается 
классифицировать инструменты (методы) контрол-
линга, могут им активно использоваться в поддержку 
учета затрат, на: методы, обеспечивающие расчет 
себестоимости и влияют на ее величину (методы учета), 
методы, определяются характером поставленных задач 
контроллинга затрат (методы анализа, методы пла-
нирования), методы, обеспечивающие достоверность 
данных о расходах и объекты затрат (методы контроля), 
методы, определяемые характером данных (данные 
планирования расходов, данные управленческого учета 
затрат, данные анализа затрат, данные контроля 
расходов). 

Ключевые слова: затраты, контроллинг затрат, 
метод, инструментарий, классификация . 

 
Ostapenko T.M. Classification of expenditure 

controlling  instruments (methods) 
The article deals with scientific interpretation of 

controlling methods and controlling instruments. It is 
proposed to divide methods (instruments) used in 
expenditure controlling into: methods which guarantee cost 
accounting and influence their value (accounting methods), 
methods which are identified by the kind of tasks of 
expenditure controlling (methods of analysis, methodsof 
planning), methods which guarantee reliability of 
expenditure data and expenditure objects (methods of 
control), methods which are identified by the kind of data 
(data of expenditure planning, data of expenditure 
managerial accounting, data of expenditure analysis, data of 
expenditure controlling).  

Keywords: expenditure, expenditure controlling, 
methods, instruments, classification. 

еред головних завдань, що стоять 
сьогодні серед численних вітчизняних 
підприємств, перебуває бажання орга-

нізувати таку систему управління витратами, яка б 
уможливила здійснення планування, обліку, 
аналізу та контролю витрат діяльності 
підприємства. Серед таких систем – контролінг 
витрат, головна концепція якої полягає у 
поєднанні в собі планування, управлінського 
обліку, аналітичнихпроцедур і контролю [1], тобто 
створення необхідних умов для реалізації цих 
функцій управління. Створення даної системи до-
помагає досягти довгострокові (стратегічні) та ко-
роткострокові цілі діяльності підприємства. 

Аналіз досліджень та публікацій з розв’язання 
проблеми 

Вивчаючи концепцію контролінгу витрат не-
можливо залишити без уваги методи контролінгу 
Аналіз публікацій з розгляду теоретико-методо-
логічних засад контролінгу в системі управління 
підприємством дозволяє з’ясувати мету, завдання, 
предмет, об’єкт, принципи та методи контролінгу, 
сутність його інструментарію, виділити переваги 
та недоліки будь-якого інструменту, що застосо-
вується у діяльності підприємств України та за-
кордонних підприємств. Істотний внесок у прове-
дення досліджень у сфері контролінгу здійснили 
такі вітчизняні та зарубіжні (російські) вчені: 
Г.Л. Матвієнко, О.П. Півнюк, В.В. Карцева, 
І.О. Григораш, Д.О. Баталов, М.С. Рябцева, 
В.В. Червякова, О.Ю. Храпова та ін. Разом з тим, 
зважаючи на доробок згаданих вчених, в пуб-
лікаціях відсутнє трактування методу контролінгу 
витрат та узагальнення інструментарію контро-
лінгу витрат, який суттєво різниться за складом в 
залежності від сфери його застосування (пла-
нування, облік, аналіз, контроль). 

Метою дослідження є формування авто-
рського трактування поняття «метод контролінгу 
витрат» та систематизація і класифікації методів 
(інструментів) контролінгу витрат залежно від фу-
нкціональної сфери їх застосування. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Ефективність діяльності підприємств залежить 
від правильного підбору конкурентних методів 
контролінгу. Методи контролінгу знаходять своє 
вираження в сукупності конкретних інструментів, 
що дозволяють практично реалізувати мету ко-
нтролінгу (думка Т.Г. Шешукової) [2]. 

Подібне трактування, на нашу думку, наводить 
В.В. Ковальов [3], визначаючи метод як спосіб до-
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сягнення мети контролінгу, що складається з 
сукупності прийомів теоретичного і практичного 
пізнання об’єкту контролінгу. На думку В.В. Ко-
вальова, методи контролінгу знаходять своє 
вираження в сукупності конкретних інструментів, 
що дозволяють практично реалізувати мету конт-
ролінгу. 

Методи контролінгу – це сукупність дій, 
організованих для досягнення певної мети. Істру-
менти контролінгу – це сукупність дій, органі-
зованих для досягнення конкретного завдання. 
Іншими словами кажучи, методи – це «що» 
робити, а інструменти – це «як» робити [4]. 

У науковій літературі зустрічаються досить 
численні думки про склад методів контролінгу. 
Насамперед, слід зазначити, що склад методів 
контролінгу різниться за його видами (за періодом 
дії) – стратегічний контролінг та оперативний 
контролінг, кожен з яких має свої інструменти. 
Зазначений поділ методів контролінгу є найбільш 
поширеним [5, 6]. 

Деякі автори [7] вважають, що набір інстру-
ментів може мінятися залежно від конкретної 
фірми (виробнича, кредитна, страхова) та розмірів 
і структури управління. Інші – здійснюють їх 
поділ на загально методологічні, загально-
економічні (спостереження, порівняння, групу-
вання, аналіз, тенденційний аналіз, синтез, систе-
матизація, прогнозування) та специфічні [8]. Та-
кож інструменти контролінгу різняться залежно 
від функціональної сфери їх вживання (зовнішнє 
середовище, маркетинг та збут, забезпечення 
ресурсами, виробництво, логістика, персонал, 
інвестиції, інноваційна діяльність, інші сфери 
діяльності підприємства [9]. 

Е.В. Сидоренко з метою спрощення вибору 
інструментарію контролінгу здійснив його стру-
ктуризацію по рівню управлінської ієрархії і го-
ризонту планування діяльності підприємства. Ці 
критерії мають на увазі приналежність впро-
ваджуваної організацією системи до одного з 
видів контролінгу – оперативного або страте-
гічного [10]. 

В.В. Карцева [11] пропонує класифікувати  
інструменти контролінгу за фазами циклу (облік і 
аудит, планування, моніторинг, контроль) та 
ієрархією користувачів інформації при форму-
ванні (з урахуванням трьохрівневої системи 
управління – макро-, мезо- та мікрорівень). 

С.Г. Фалько виділяє базові інструменти 
контролінгу: облік, планування і бюджетування, 
аналіз відхилень, система показників, звітність, 
інвестиційні розрахунки [12]. 

Вдалою вважаємо спробу Д.О. Баталова [5] 
узагальнити інструменти контролінгу за його 
видами: 
— інструменти стратегічного контролінгу – 

аналіз сильних і слабких сторін підприємства, 
виникаючих можливостей і загроз (SWOT 
(SOFT)-аналіз), бенчмаркінг, аналіз ринку, 
облік і аналіз витрат по всіх стадіях життєвого 
циклу продукції, управління за цільовими 
витратами, функціонально-вартісною аналіз, 

аналіз впливу розвитку підприємства на 
екологічний стан регіону, портфельний аналіз, 
аналіз стратегічних розривів, розробка сце-
наріїв, інструментарій логістики, аналіз 
потенціалу, управління якістю, аналіз і 
планування цінності капіталу, аналіз 
конкуренції, система збалансованих показни-
ків, аналіз вузьких місць, аналіз завантаження 
потужностей, аналіз рішень «власне вироб-
ництво – постачання зісторони», аналіз 
об’ємів замовлень, аналіз витрат по центрах 
відповідальності, аналіз знижок, аналіз 
конкурентних сил Портеру, стратегічний 
аналіз витрат, планування і розрахунок 
виробничого результату, аналіз ризиків, ціно-
утворення, визначення показників ефектив-
ності по підрозділам, бюджетування; 

— інструменти оперативного контролінгу – 
функціонально-вартісною аналіз, інструмента-
рій логістики, АВС (XYZ)-аналіз, аналіз без-
збитковості (CVP-аналіз), розрахунок сум 
покриття, аналіз завантаження потужностей, 
аналіз вузьких місць, аналіз об’ємів замовлень, 
оперативна діагностика фінансово-госпо-
дарській діяльності підприємства, бюджету-
вання, внутрішньовиробнича раціоналізація, 
аналіз витрат по центрах відповідальності, 
аналіз знижок, планування і розрахунок 
виробничого результату. 
Звісно, перелік інструментів контролінгу не є 

вичерпним, тому він постійно доповнюється та 
розширюється в наукових публікаціях вчених-
економістів,шляхом розгляду класичних чи ви-
ключно сучасних, чи лише найефективніших 
інструментів контролінгу, або розгляду контро-
лінгу в якості інструменту управління підпри-
ємством чи окремих його об’єктів. 

Так, у роботі [13] виділено класичні та сучасні 
(новітні) інструменти контролінгу. Серед новітніх 
інструментів автор розглядає систему збалансо-
ваних показників – BSC (BalancedScorecard), 
метод управління, що націлений на створення 
вартості – VBM (Value – Based Management), 
самоконтролінг та інші інструменти. 

І.О. Григораш [14] спробував об’єднати лише 
найсучасніші та найефективніші методи контро-
лінгу за трьома основними напрямками управ-
ління господарською діяльністю підприємства: 
управління витратами, управління прибутком, 
бюджетування.  

Як бачимо, названі напрями (ознаки) класи-
фікації інструментів контролінгу налічують бі-
льше чотирьох десятків методів, що, на нашу ду-
мку, взагалі ускладнює можливість їх повного уза-
гальнення. Слід відмітити також, що увивчених 
нами наукових публікаціях зустрічається ототож-
нення методів та інструментів контролінгу. Це, як 
на нас, пояснюється «повторенням однакових 
слів», тобто складові методу називають методом. 
Зазначене не ускладнює використання інстру-
ментарію, головне, щоб відбувалось практичне 
пізнання предмету дослідження, забезпечувалось 
успішне виконання поставленої задачі управління. 

http://www.educrimea.com/upload/2011/2011effectivnost.pdf
http://ej.kubagro.ru/2011/03/pdf/01.pdf
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Провівши аналіз класифікації інструментів 
(методів) контролінгу, застосовуваних в управ-
лінні, вважаємо доцільним здійснити їх кла-
сифікацію щодо використання в системі упра-
вління витратами. 

Враховуючи той факт, що контролінг – це су-
купність методів оперативного і стратегічного 
менеджменту, обліку, планування, аналізу і ко-
нтролю, єдина система, направлена на досягнення 
стратегічних цілей підприємства [15]. Пропонуємо 
під методом контролінгу витрат розуміти су-
купність способів та прийомів оперативного та 
стратегічного управління витратами, тобто обліку 
витрат, планування витрат, аналізу і контролю 
витрат. Дане судження підтверджує також те, що 
необхідною умовою функціонування контролінгу 
витрат на підприємствах є впровадження (орга-
нізація) в практичну їх діяльність таких інфо-
рмаційних систем: системи планування, системи 
управлінського (внутрішньогосподарського) облі-
ку, системи аналізу (аналітичної системи) та си-
стеми контролю (більшою мірою внутрішнього). 

Тож розглянемо механізм реалізації основної 
ідеї системи контролінгу витрат за допомогою 
ряду основних методів, які напрацьовані в пра-
ктиці планування господарської діяльності під-
приємств, а також в практиці обліку, аналізу та ко-
нтролю.  

Традиційно методи планування включають: 
метод «знизу-вгору» («bottom-up»), метод «звер-
ху-вниз» («topdown»), метод зворотних потоків 
(циркулярний метод узгодження), метод ковзного 
планування, змішані методи [16], метод таргет-
костінгу (targetcost) – метод визначення цільових 
витрат, інші метод визначення цільових витрат 
(ринковий, конкурентоорієнтований, внутрішньо-
виробничий, нормативний і координуючий) [17], 
балансовий метод, нормативний метод, граничний 
аналіз [18], програмно-цільовий метод (ПЦМ), 
методи економіко-математичного моделювання 
(кореляційно-регресійний, експоненційне зглад-
жування, метод оптимізації) [19], кошторисний 
метод (метод бюджетування), факторний метод, 
матриця BCG (BostonConsultingGroup) та ін. 

Застосування кожного з інструментів (методів) 
планування дозволяє отримати різні планові по-
казники щодо витрат(собівартості) та проводити 
порівняння планових (нормативних) чи цільових 
витрат з фактичними (досягнутими) витратами го-
сподарської діяльності. При виборі інстру-
ментів(методів) планування витрат головним має 
бути відповідність умовам господарювання під-
приємства, здатність визначення потреби у ви-
никненні витрат (особливо в умовах обмеженості 
ресурсів), здатність у встановленні їх факторів або 
чинників економії ресурсів, та здатність вра-
ховувати довгострокові та поточні наміри під-
приємства економічного характеру. Завдання ви-
користання інструментів (методів) – забезпечення 
якості контролінгових процедур щодо витрат. В 
системі контролінгу витрат планування витрат є 
комплексним, зосередженим на конкретних цілях 
та передбачливим. 

Зазначені інструменти (методи) контролінгу, 
що можуть ним активно використовуватися у сфе-
рі планування в підтримку контролінгу витрат, 
можна поділити натакі групи відповідно до ви-
конуваних ними завдань: 
— створення плану (метод «знизу-вгору» 

(«bottom-up»), метод «зверху-вниз» 
(«topdown»), метод зворотних потоків (цирку-
лярний метод узгодження), метод ковзного 
планування, змішані методи); 

— зниження витрат (метод таргет-костінгу, інші 
метод визначення цільових витрат (ринковий, 
конкурентоорієнтований, 
внутрішньовиробничий, нормативний і коор-
динуючий); 

— забезпечення найбільш раціонального вико-
ристання ресурсів – балансовий метод; 

— визначення необхідних ресурсів – норма-
тивний метод; 

— досягнення конкретних результатів за рахунок 
конкретних витрат – програмно-цільовий ме-
тод (ПЦМ); 

— пошук граничного фінансового результату (бе-
ззбитковості) – граничний аналіз; 

— моделювання витрат – методи економіко-ма-
тематичного моделювання (кореляційно-ре-
гресійний, експоненційне згладжування, метод 
оптимізації), матриця BCG (Boston Consulting 
Group) та ін. матричні методи; 

— визначення впливу найважливіших чинників, 
що обумовлюють зміни планових витрат – фа-
кторний метод та ін. 

— До найважливіших традиційних інструментів 
(методів) управлінського обліку, що ви-
світлені в наукових працях [20] та можуть ним 
активно використовуватися в підтримку кон-
тролінгу витрат, можливо віднести такі: 
1-а група – загальнометодологічні методи до-

слідження витрат (спостереження, порівняння, 
аналіз, синтез, систематизація, історія розвитку, 
виявлення закономірностей, прогнозування та ін.); 

2-а група – загальнонаукові методи (рахунки 
обліку витрат і подвійний запис при їх відо-
браженні в інформаційній системі підприємства, 
документація виникнення витрат, їх розподілу, 
оцінка (визнання при здійсненні витрат), кальку-
ляція собівартості, інвентаризація витрат, звітність 
про витрати); 

3-я група – специфічні методи (групування ви-
трат за статтями, економічними елементами, ви-
дами діяльності, способом включення в собі-
вартість, періодом виникнення тощо).  

Існуючі методи управлінського обліку можна 
також класифікувати[21]:  
— за об’єктами обліку (облік за видами витрат, 

облік за центрами відповідальності, облік ви-
трат за місцями виникнення, облік, дифе-
ренційований за базами розподілу витрат); 

— за повнотою включення витрат у собівартість 
(облік за повною собівартістю, облік за усі-
ченою собівартістю (маржинальний облік, ди-
рект-костинг)); 

— в залежності від інтерпретації поняття витрати 
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(облік за фактичною собівартістю, облік за но-
рмативною собівартістю, облік за плановою  
собівартістю (стандарт-костинг)); 

— за характером даних (дані минулого періоду, 
дані поточного періоду, прогнозні (проектні) 
дані, дані для контролю, для оперативного 
управління, для планування).  
Відомі методи управлінського обліку витрат 

також ділять за потребою калькулювання:  
— методи калькулювання з неповним розподілом 

витрат (директ-костинг); 
— методи калькулювання з повним розподілом 

витрат (позамовний метод, попроцесний (по-
передільний) метод, калькулювання компле-
ксних виробництв, нормативний метод (ста-
ндарт-костинг), АВС-метод (калькулювання за 
видами діяльності), метод «таргет-костинг», 
метод калькулювання «чітко в строк» (система 
JIT), метод «кайзен-костинг», функціонально-
вартісний метод).  
Застосування методів управлінського обліку 

витрат впливає на величину собівартості проду-
кції (робіт, послуг, товарів та інших об’єктів), що 
перебуває в прямій залежності від методу кальку-
лювання та застосовуваної класифікації витрат. 

Зазначені найбільш поширені інструменти (ме-
тоди) контролінгу, що використовуються в ко-
нтролінгу витрат за напрямом «Управлінський 
облік» можна класифікувати за ознакою «Вплив 
на величину собівартості об’єктів витрат»: 
— методи, залежні від поділу витрат на постійні 

та змінні (директ-костинг); 
— методи, залежні від поділу витрат на прямі та 

непрямі (стандарт-костинг, позамовний метод, 
метод АВС, калькулювання комплексних ви-
робництв, функціонально-вартісний метод) 

— методи, незалежні від поділу витрат (абзо-
рбшен-костинг, попроцесний (попередільний) 
метод, система JIT, метод «кайзен-костинг», 
метод «таргет-костинг»). 
Аналітичні дії контролінгу витрат передба-

чають за допомогою сукупності інструментів здій-
снення всебічної характеристики витрат ви-
робництва, витрат реалізації, витрат періоду 
(діяльності), собівартості продуктів діяльності, 
факторів їх формування, а також вивчення їх змі-
ни та подальшу трансформацію даних про витрати 
в результативні показники. 

Серед основних інструментів (методів) аналізу, 
що можуть ним активно використовуватися в під-
тримку контролінгу витрат: 
— метод факторного аналізу; 
— метод аналізу точки беззбитковості (CVP-ана-

ліз, аналіз «витрати – обсяг – прибуток»); 
— функціонально-вартісний аналіз; 
— АВС (XYZ)-аналіз; 
— SWOT-аналіз; 
— нуль-базис-бюджетування (ZBB – Zero-Base-

Budgeting); 
— аналіз витрат по центрах обліку та звітності; 
— аналіз п’яти сил конкуренції Портера; 
— PEST-аналіз; 
— матриця «якість/витрати»; 

— ресурсний аналіз; 
— інший інструментарій. 

Зазначені інструменти (методи) контролінгу 
витрат за напрямом «Аналіз» можна класифіку-
вати відповідно до виконуваних ними завдань: 
— визначення та оцінка причин відхилення фа-

ктично досягнутих витрат від нормативних 
(планових) – факторний аналіз відхилень; 

— визначення сильних та слабких сторін діяльно-
сті підприємства (скорочення витрат, зміна 
структури витрат, збільшення витрат та ін.) – 
SWOT-аналіз; 

— визначення резервів зниження витрат, визна-
чення шляхів підвищення обсягів реалізації – 
функціонально-вартісний аналіз, АВС (XYZ)-
аналіз; 

— визначення оптимального рівня витрат під-
приємства, визначення пріоритетних напрямів 
використання обмежених ресурсів – ZBB ме-
тод; 

— визначення продукції виробництва (реалізації) 
та її обсягів, необхідних для одержання ба-
жаного прибутку – метод аналізу точки без-
збитковості (CVP-аналіз, аналіз «витрати – 
обсяг – прибуток»);  

— аналіз витрат у процесі повного операційного 
циклу діяльності підприємства (від відпуску 
продукції до її реалізації) – аналіз витрат по 
центрах обліку та звітності; 

— розробка стратегії, що забезпечить перевагу 
над конкурентами (за рахунок низьких витрат) 
– аналіз п’яти сил конкуренції Портера; 

— відстеження змін зовнішнього середовища за 
найбільш значимими чинниками (політико-
правовими, економічними, соціокультурними, 
технологічними) з метою виявлення тен-
денцій, які впливають на результати страте-
гічних рішень щодо витрат – PEST-аналіз 

— встановлення залежності якості продукції від 
витрат – матриця «якість/витрати»; 

— визначення ресурсних обмежень і формування 
норм витрат ресурсів – ресурсний аналізта ін. 
Контроль, як функціональна складова системи 

контролінгу витрат, зорієнтований на перевірку 
витрат, що визнані в обліку, відображені в зві-
тності тощо. Увага зосереджена на перевірці стру-
ктурних підрозділів чи підприємства в цілому, на 
перевірці інших контрольних систем підприємства 
щодо доцільності здійснення витрат, їх зако-
нності, обґрунтованості, правильності віднесення 
на об’єкти та правильності застосування способу 
розподілу витрат, правильності визначення собі-
вартості продукції (робіт, послуг, товарів), пра-
вдивості відображення в інформаційній системі 
підприємстваі т.п. Тобто основною метою контро-
лю витрат в системі контролінгу є перевірка до-
стовірності фактично досягнутих витрат, а також 
виявлення порушень чи помилок при їх 
виникненні та простеженні до об’єктів витрат. 
Кінцева мета контрольних дій в системі контро-
лінгу витрат – попередження недоліків та зловжи-
вань, розробка заходів забезпечення ефективності 
управління витратами. 
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Контрольні дії контролінгу витрат можуть 
відбуватись із використанням одного із методів: 
— інвентаризація фактичних витрат (а саме: 

незакінченого капітального ремонту, витрат 
майбутніх періодів, незавершеного виробниц-
тва); 

— аудит фактичних витрат (внутрішній, зовні-
ній); 

— інші методи контролю. 
Традиційно контрольні дії відбуваються шля-

хом опитування, анкетування, тестування (опиту-
вання), здійснення запиту, спостереження, підра-
хунку, зважування, перемірювання, перерахунку, 
моделювання, аналітичних процедур і т.д. Зага-
лом, застосування будь-якого з методів контролю 
передбачає перевірку обліку, господарської 
діяльності, розроблених планів та управлінських 
рішень щодо витрат. Методи (інструменти) ко-
нтролю виступають інструментами достовірності 
даних про витрати та об’єкти витрат. 

Попри те, що склад інструментів кожної скла-
дової контролінгу витрат розрізняється, потрібно, 
щоб вони задовольняли основні його вимоги. Тож, 
враховуючи проведене дослідження, нами пропо-
нується поділяти методи, які використовуються в 
контролінгу витрат, на: 
— методи, що забезпечують розрахунок собі-

вартості та впливають на її величину – методи 
обліку; 

— методи, що визначаються характером 
поставлених завдань контролінгу витрат – 

методи аналізу, методи планування; 
— методи, що забезпечують достовірність даних 

про витрати та об’єкти витрат – методи 
контролю; 

— методи, що визначаються характером даних 
(дані планування витрат, дані управлінського 
обліку витрат, дані аналізу витрат, дані 
контролю витрат).  

Висновки  
Таким чином, можна зробити висновок, що 

представлений автором цілісний взаємодо-
повнюючий комплекс інструментів (методів) ко-
нтролінгу витрат сприятиме підвищенню ефекти-
вності управління витратами підприємства. Ре-
зультати запропонованої класифікації інструме-
нтів (методів) контролінгу витрат мають безпо-
середній вплив на реалізацію завдань контролінгу, 
як напряму діяльності.  

Перспективою подальших досліджень вва-
жаємо потребу розгляду таких інструментів ко-
нтролінгу витрат, як: аналіз співвідношення «ви-
трати – обсяг – прибуток» (CVP-аналіз), ре-
сурсний аналіз, облік та аналіз витрат за центрами 
відповідальності, метод «кайзен-костинг», метод 
«таргет-костинг». Використання яких у практи-
чній діяльності вітчизняних підприємств сприяло 
б скороченню витрат виробництва, покращенню 
виробничого процесу та забезпеченню при-
бутковості виробництва 
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