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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ  
В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація. У статті проаналізовано та обґрунтовано необхідність застосування в практиці вітчизня-
них сільськогосподарських підприємств системи контролінгу витрат виробництва, визначено місце контро-
лінгу в системі управління стратегічним розвитком підприємства.
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Summary. The article analyzes and substantiates the necessity of applying in the practice of domestic agricultural 
enterprises a system for controlling production costs, and determines the place of controlling in the system of strategic 
development of the enterprise management.
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люють наявність великої кількості різноманітних 
підходів відносно підвищення його ефективності. 
На нашу думку, є загальна потреба в комплекс-
ному підході щодо здійснення управління ви-
тратами суб’єкта господарювання. Також можна 
погодитись з думкою Т. А. Крушельницької, яка 
стверджує, що здійснення контролінгу витрат за-
безпечує оперативність та об’єктивність процесу 
формування і визначення собівартості продукції, 
виробленої на аграрних підприємствах [3].

Метою статті є визначення системи контро-
лінгу витрат та його вплив на собівартість продук-
ції сільськогосподарського підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
вівши аналіз більшості економічних джерел, було 
з’ясовано, що найважливішим етапом у діяльнос-
ті підприємства є планування. На практиці цей 
етап реалізовується на основі ґрунтовного аналізу 
собівартості виготовленої продукції за попередні 
періоди з урахуванням всіх можливих варіантів 
подальшого розвитку.

На даному етапі планування основними є 
точність та об’єктивність розрахунку результатив-
них показників, що є одним із головних якісних 
показників планової роботи [3, с. 125–128].

Другий етап полягає в проведенні опера-
тивного калькулювання собівартості протягом 
усього календарного року у міру накопичення 
даних відносно загальних обсягів виробництва і 
продажу та понесених витрат. ця операція здій-
снюється з метою розрахунку загального рівня 
собівартості, яка формується протягом звітного 

Постановка проблеми. Розвиток сучасної 
економіки вимагає від підприємства підвищення 
ефективності його виробництва, збільшення кон-
курентної ринкової позиції, впровадження ефек-
тивних форм господарської діяльності та управ-
ління виробництва. Основна роль в реалізації 
вказаних завдань належить собівартості виготов-
леної продукції. Саме собівартість є багатогран-
ним показником господарської діяльності будь-
якого підприємства. Конкурентоспроможність 
підприємства залежить від проведення оптимі-
зації витрат на вироблену продукцію, що у свою 
чергу призводить до підвищення якості продукції.

Перед сучасним бізнесом основним завдан-
ням є впровадження системи ефективного управ-
ління витратами та проведення контролю над 
ними. Основою системи управління витратами є 
класифікація за різними ознаками. Недостатність 
розроблення системи контролінгу при оцінці та 
прогнозуванні виробничої діяльності підприєм-
ства гальмує ефективну роботу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
основних концепцій в науковій літературі, які ви-
вчають управління витратами на сільськогоспо-
дарських підприємствах, останнім часом дедалі 
більше значна увага приділяється контролінгу. У 
цьому зв’язку були дослідженні праці К. В. Ка-
піцької [1], І. О. Криворотько [2], Т. А. Крушель-
ницької [3], Т. М. Остапенко, І. В. Охріменка, 
Т. А. Говорушко [4] та інших дослідників. Осо-
бливості формування витрат виробництва сіль-
ськогосподарської продукції на сьогодні зумов-
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періоду. це необхідна умова для виявлення мож-
ливих випадків перевищення загального рівня 
витрат на одиницю виготовленої продукції, що 
у свою чергу дозволить визначити заходи щодо 
уникнення збиткових операцій. Плановий від-
діл будь-якого суб’єкта господарювання для ви-
значення поточного стану виробничої діяльності 
використовує результативні дані калькулювання 
собівартості, зокрема і на одиницю продукції [3, 
с. 415–416].

Останній етап передбачає визначення фак-
тичної повної собівартості виготовленої продукції 
в цілому та в розрізі окремих її видів наприкінці 
календарного року.

Для підсумкового розрахунку собівартос-
ті береться загальний обсяг виробництва, рівень 
загальновиробничих, адміністративних та інших 
витрат діяльності підприємства.

На практиці перед сільськогосподарськими 
підприємствами постають складнощі у визна-
ченні глибини деталізації оперативного контро-
лю здійснюваних операцій. Деталізація враховує, 
з одного боку, однорідність операцій, залучення 
однотипної техніки та обладнання, а з іншого, 
часовий проміжок виконання операції. Погоджу-
ємося, що тут існує пряма залежність — чим ко-
ротший термін періоду виробничого циклу, тим 
оперативніший характер матиме інформація і 
своєчасним, а отже, і ефективнішими будуть ре-
абілітаційні заходи [3, с. 415–416].

Слід зазначити, що надмірне подрібнення 
витратних статей за операціями зумовлює склад-
ності із систематизацією та аналітичною роботою 
над збором загальної інформацією. це потрібно 
здійснювати з урахуванням особливостей ведення 
виробничого процесу на кожному конкретному 
підприємстві, організаційно-правових та природ-
но-кліматичних особливостей.

На нашу думку, найбільш практично визнача-
ти оперативну собівартість продукції на кожному 
циклі основних технологічних операцій, порів-
нявши їх із плановими та спрогнозував кінцевий 
фінансовий результат.

Слід відмітити, що проблема подання про-
зорої та об’єктивної інформації щодо діяльності 
суб’єктів аграрного ринку для прийняття вива-
жених і обґрунтованих управлінських рішень як 
для товаровиробників, так і для держави досить 
гостро піднімається в дослідженнях академіка 
О. М. Шпичака. Крім забезпечення об’єктивності 
інформації, він відстоює необхідність забезпечен-
ня детальності й оперативності аналізу витрат ви-
робництва, в результаті якого можна чітко бачити 
їх рух та розміри в технологічному процесі вироб-
ництва конкретних видів продукції [5].

На сьогоднішній день найбільш деталізована 
та доступна інформація, яка подається вітчизня-

ними сільськогосподарськими підприємствами 
до Державної служби статистики України, сто-
сується економічних результатів їх діяльності та 
відображається у статистичному спостережен-
ні — форма 50-сг «Звіт про основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських під-
приємств», яка затверджена Наказом Державного 
комітету статистики № 127 від 06.06.2017 року.

Проте і ця інформація є дещо застарілою, 
оскільки доступ до неї можливий лише через 7 
місяців після закінчення звітного періоду. Поряд 
із цим практично не здійснюється моніторинг 
витрат виробництва в особистих селянських гос-
подарствах, які займають переважну частку у ви-
робництві деяких видів сільськогосподарської 
продукції. Відсутність такого моніторингу абсо-
лютно позбавляє об’єктивності інформацію щодо 
отриманих результатів по відповідній галузі.

Отримання об’єктивної інформації щодо ді-
яльності сільськогосподарських підприємств у 
частині витрат і доходності виробництва може 
бути забезпечене їх внутрішньогосподарським 
обліком. Основою такого обліку є збір обліково-
аналітичної інформації щодо витрат підприєм-
ства з елементами нормування і планування.

Уведення в систему обліково-аналітичної ін-
формації планових і нормативних показників у 
процесі її обробки дає змогу здійснювати еконо-
мічний аналіз, прогнозувати тенденції зміни по-
казників і напрямів розвитку виробництва.

Незважаючи на те, що на сьогодні досить 
мало сільськогосподарських підприємств вносять 
органічні добрива, вважаємо за необхідне навести 
пропоновану методику визначення таких витрат. 
Отже, витрати на органічні добрива власного 
виробництва, на нашу думку, досить вдало про-
понують визначати за науково обґрунтованими 
нормами внесення, вартістю підстилки та норма-
тивно-розрахунковими витратами з їх збирання, 
зберігання й вилучення із гноєсховищ, доставки 
до місць використання з урахуванням витрат на їх 
внесення у ґрунт.

Універсальність пропонованої методики по-
лягає також в тому, що деякі науковці передба-
чають варіант визначення вартості органічних 
добрив через обґрунтування вартості діючої речо-
вини NРК у органічних добривах за фактичними 
цінами придбання господарством азотних, фос-
форних та калійних туків і вмістом у них діючої 
речовини згідно із супровідними документами [6]. 
Однією із відмінностей від пропонованої нами 
методики оперативного визначення собівартості 
є те, що у запропонованій О. М. Шпичаком ме-
тодиці витрати на засоби захисту рослин обчис-
люються в цілому за прогнозованими нормами 
їх використання та цінами придбання. У нашому 
випадку такі витрати пропонуємо визначати в 
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розрізі окремих видів засобів, оскільки на ринку 
існує досить значне різноманіття препаратів із 
різним ефектом та якісними характеристиками. 
Оскільки переважна кількість застосовуваних 
сільськогосподарськими підприємствами засобів 
захисту рослин є імпортованими, цілком доречно 
автори вказують про необхідність перерахунку у 
національну валюту за діючим на момент розра-
хунку валютним курсом [6, с. 43].

Вважаємо, що дуже цінним є для сільсько-
господарських підприємств застосовувати поді-
бні методичні підходи для здійснення розрахун-
ків собівартості і витрат для планування власної 
господарської діяльності. цей рівень собівартості 
виступає індивідуально допустимою ціною для 
конкретного господарства, критерієм для пошу-
ку резервів мінімізації витрат. У випадку, коли 
усі резерви вичерпані, її рівень є індикатором 
реструктуризації підприємства. Для формування 
ефективної системи управління сільськогоспо-
дарськими підприємствами в умовах ринку необ-
хідний пошук нових методів та удосконалення 
інформаційного забезпечення підприємств. Од-
ним із таких підходів, що дозволяє виявляти нові 
тенденції, закономірності явищ і процесів у ді-
яльності підприємства, допомагає розробити за-
ходи та створити умови, які забезпечують та спри-
яють життєдіяльності підприємства, вважається 
контролінг [7].

Отже, контролінг слід розглядати як процес 
здійснення контролю для прийняття управлін-
ських рішень з дотриманням технологічних про-
цесів.

Контроль та внесення коректив у процесі ви-
робництва дасть змогу максимально приблизити 
планові показники до фактичних та спростити 
контроль за фактичними витратами. У результа-
ті проведеного дослідження встановлено, що, на 
думку І. О. Криворотько, контролінг — це кон-
цепція управління підприємством, яка дозволяє 
інтегрувати та координувати діяльність всіх відді-
лів підприємства, ефективно управляти цілями та 
загальною стратегією підприємства.

Основною метою контролінгу є орієнтація 
процесу управління підприємством на досягнен-
ня поставлених стратегічних цілей, контроль за 
технологією виробництва, а також за понесенням 
фактичних витрат. Важливим є контроль за всім 
переліком, починаючи від планування і закінчу-
ючи кінцевим результатом. Реалізація цієї мети на 
підприємстві буде сприяти розвитку таких управ-
лінських функцій управління, як: облікова, пла-
нування, контроль і регулювання, інформацій-
но-аналітичне забезпечення, спеціальні функції 
(табл. 1).

На сучасному етапі розвитку контролінг ви-
трат є новим явищем для більшості українських 
підприємств; аналіз опрацьованих джерел свід-

Таблиця 1
Характеристика функцій та завдання контролінгу (авторська розробка за [8; 9])

Функції Задачі

Облікова 1) отримання та проведення аналізу інформативного матеріалу щодо 
внутрішньофірмового обліку;

2) підбір основних методів та критеріїв оцінки роботи суб’єкта господарювання  
та структурних підрозділів.

Планування 1) збір інформації для розробки короткострокових та довгострокових планів 
діяльності підприємства;

2) визначення часових параметрів процесу планування;
3) здійснення контролю за виконанням планів та упорядкування зведеного плану 

роботи організації.

Контроль і регулювання 1) встановлення кількісних та якісних параметрів порівняння фактичних і планових 
показників;

2) встановлення граничних відхилень планових і фактичних показників;
3) визначення причин виникнення відхилень та розробка необхідних пропозицій.

Інформаційно-
аналітичне забезпечення

1) побудова програмного та інформаційного забезпечення процесу контролінгу;
2) визначення інформаційних носіїв та каналів передання інформації;
3) розробка методичних підходів та методик для здійснення планування контролю і 

прийняття рішень.

чить про відсутність єдиного підходу до його ви-
значення.

Слід зазначити, що більшість вчених-еко-
номістів вважають витрати одним з головних 
об’єктів контролінгу. Так, на думку К. В. Капіць-
кої, контролінг витрат слід розглядати як інфор-
маційно-аналітичне та методичне забезпечення 
управлінням витратами на підприємстві. Саме 

контролінг є тим інструментом, який дозволяє 
оптимізувати рівень витрат на виробництві та 
збільшити рівень ефективності від їх здійснення.

Для забезпечення відповідності системи по-
казників контролінгу його цілям, основним кро-
ком є їх ґрунтовний відбір, загальна систематиза-
ція, а також удосконалення. Система показників 
контролінгу повинна об’єктивно відображати стан 
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та результати діяльності суб’єкта господарювання. 
Показники, які входять до системи, мають бути 
актуальними, динамічними, прийнятними для ви-
користання під час співставлення. Використання 
системи показників дозволяє не тільки кількісно 
охарактеризувати та оцінити ситуацію, а й розкри-
ти причини виникнення, провести структурно-ло-
гічний аналіз факторів, що впливають на результа-
тивність діяльності підприємства [10].

У якості інструменту оцінки ефективності 
контролінгу підприємства Д. С. Букрєєвою [10] 
розроблена система показників, яка враховує 
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів ризику. За-
пропонована система показників також заснова-
на на поточному та стратегічному контролі функ-
ціонування контролінгу і передбачає розрахунок 
двох основних груп показників: ефективності 
функціонування механізму контролінгу та ефек-
тивності його впровадження.

А. Паскалова контролінг витрат позиціонує 
як методичну, організаційну, координаційну та 
консультаційну підтримку процесів планування, 
обліку, контролю й аналізу витрат з метою забез-
печення керівників усіх рівнів управління необ-
хідною інформацією для ефективного управління 
підприємством [11, c. 58].

Д. С. Лозовицький вважає, що контролінг ви-
трат посідає чи не найважливіше місце в системі 
управління стратегічним розвитком підприєм-
ства, тому слід наголосити на важливості базових 
аспектів стратегічного управління витратами, а 
саме [12, с. 259]:

— усі види витрат розглядаються як змін-
ні, але при цьому провадиться робота з вивчен-
ня основ змінного характеру витрат. Витрати у 
стратегічному аспекті розглядаються як функція 
складної взаємодії різних чинників;

— не всі витратоутворювальні чинники одно-
часно є однаково важливими. У кожному конкрет-
ному випадку необхідно визначати який-небудь 
один критичний або невелику кількість основних 
чинників впливу, які є найбільш важливими для 
підприємства у конкретний момент часу;

— для кожного витратоутворювального чин-
ника має існувати конкретна система аналізу ви-
трат, необхідна для розуміння позиції фірми щодо 
фактору впливу на рівень цих витрат.

Серед основних передумов управління витра-
тами слід виділити такі напрями:

— в управлінні витратами найбільш важливе 
значення має оперативно отримана інформація 
щодо витрат, що у свою чергу дає змогу своєчасно 
втручатись у виробничий процес та провести його 
оптимізацію;

— критерієм точності при обчисленні собівар-
тості продукції (робіт, послуг) має бути спосіб відне-
сення витрат на ту чи іншу виготовлену продукцію;

— необхідно приділяти увагу розподілу не-
прямих витрат і визначенню фактичної собівар-
тості, складанню обґрунтованих калькуляцій та 
організації контролю за їх дотриманням в процесі 
виробництва.

Висновки. Ефективна діяльність підприємств 
залежить від правильного підбору та виду кон-
курентних методів контролінгу. Методи контро-
лінгу знаходять своє відображення в сукупності 
конкретних інструментів, обґрунтувань щодо їх 
застосування, що дає змогу практично реалізу-
вати мету контролінгу — контроль за діяльністю 
суб’єкта господарювання. Значні інструменти 
контролінгу, що можуть активно використовува-
тися у сферах планування, обліку та аналізу, мож-
на поділити на групи відповідно до виконуваних 
ними завдань [12].

Контролінг витрат за умов вірної його орга-
нізації з урахуванням особливостей функціону-
вання суб’єкта господарювання дозволить більш 
раціонально використовувати його ресурсний по-
тенціал, який необхідний для забезпечення стра-
тегічного розвитку.

Ефективний розвиток будь-якого підприєм-
ства на основі впровадження контролінгу витрат 
може бути реалізований на основі таких принци-
пів:

 — пошук та впровадження ефективних інстру-
ментів оптимізації рівня витрат підприємства;

 — забезпечення взаємозв’язку між страте-
гічними та оперативними цілями управляння 
витратами.

За допомогою інтегрованої системи контро-
лінгу раціональне управління витратами на під-
приємстві створює відповідний запас міцності і 
призводить до підвищення його ефективності, 
підвищує здатність за інших умов отримати біль-
ший прибуток. це у свою чергу призведе до захис-
ту власних ринкових інтересів.
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