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житлово-комунальних підприємств
У статті було проведено дослідження теоретико-методичних засад формування універсального та дієвого механізму фінансового моніторин-
гу, основне спрямування якого – підвищення ефективності функціонування житлово-комунальних підприємств України. З’ясовано, що в умовах 
фінансово-економічної кризи особливої значущості набувають проблеми адаптації діяльності житлово-комунальних підприємств до змін у со-
ціально-економічній ситуації у країні, що є найважливішим фактором їх сталого розвитку. Узагальнено наукові думки щодо визначення категорії 
«фінансовий моніторинг». Наведено авторське уточнене визначення цього поняття. Проведено дослідження категорії «фінансовий моніторинг» 
з точки зору трьох підходів, а саме: процесного, управлінського та структурного. Сформовано вдосконалений механізм фінансового моніто-
рингу житлово-комунальних підприємств, який представлено сукупністю інструментів, способів і методів організації діяльності з регулярного 
збору фактичної інформації про контрольовані показники, її аналізу, вироблення рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень та оцінки 
їх ефективності, а також прогнозування подальшої динаміки. Доведено, що проаналізовані в статті проблеми, які можуть стати загрозою 
для ефективного функціонування сформованого механізму, можуть бути вирішені створенням єдиної служби фінансового моніторингу в рам-
ках фінансово-економічного підрозділу житлово-комунальних підприємств. Реалізація  принципів діяльності цієї служби створить мотивацію до 
збільшення кількості учасників моніторингу шляхом встановлення стійких зворотних зв’язків між житлово-комунальними підприємствами та 
відповідними моніторинговими службами.
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Andrenko O. A., Gavrylychenko I. V. The Theoretical and Methodological Principles of the Formation of a Mechanism of Financial Monitoring  
of Housing and Communal Enterprises

The article carries out a study of theoretical and methodological principles of the formation of a universal and effective mechanism of financial monitoring, the 
main direction of which is towards increasing the efficiency of functioning of housing and communal enterprises of Ukraine. It is identified that in the conditions 
of the financial and economic crisis, the problems of adapting the activities of housing and communal enterprises to changes in the socio-economic situation 
in the country, which is the most important factor of their sustainable development, are becoming especially significant. Scientific opinions on the definition of 
the category of «financial monitoring» are generalized. The authors’ own closer definition of this concept is presented. The category of «financial monitoring» 
is examined from the viewpoint of three approaches: process, managerial, and structural. An improved mechanism of financial monitoring of housing and 
communal enterprises is formed, which is represented by a set of instruments, means and methods of organizing activities for the regular collection of actual 
information on controlled indicators, its analysis, development of recommendations for making managerial decisions with the subsequent evaluation of their 
efficiency, as well as forecasting further dynamics. It is proved that the problems analyzed in the article, which can become a threat to the effective functioning 
of the formed mechanism, can be solved by the creation of a single financial monitoring service within the financial and economic unit of housing and communal 
enterprises. The implementation of the principles of this service will create motivation to increase the number of monitoring participants by establishing stable 
feedback between housing and communal enterprises and relevant monitoring services.
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У сучасних умовах, що характеризуються висо-
ким рівнем динамізму економічної ситуації та 
перманентною кризовою складовою, успішне 

функціонування житлово-комунальних підприємств 
багато в чому залежить від їх здатності реагувати на 
зміни зовнішнього середовища й адаптуватися до них. 
Особливе значення при цьому відводиться адекватній 
оцінці фінансового становища, внутрішніх можливос-
тей, аналізу факторів, що впливають на ефективність 
господарської діяльності, з метою протистояння не-
сприятливим зовнішнім умовам і збереження стало-
го розвитку в майбутньому. Важлива роль у даному 
процесі належить фінансовому моніторингу, який, на 
основі систематичного відстеження, аналізу та про-
гнозування контрольованих показників, повинен за-
безпечувати своєчасність і повноту управлінської 
інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих 
рішень і оцінки їх можливих наслідків у майбутньому.

Водночас необхідність фінансового моніторин-
гу на українських житлово-комунальних підприєм-
ствах визначається доцільністю модернізації методів 
фінансового контролю відповідно до сучасних рин-
кових умов, а також ускладненням їх організаційної 
структури, що вимагає координації взаємозв’язків 
між окремими комунальними підрозділами, бізнес-
процесами та напрямками надання послуг.

Таким чином, необхідність удосконалення ме-
ханізму фінансового моніторингу, з одного боку, та 
недостатнє опрацювання питань його практичної ре-
алізації, з іншого боку, зумовлюють актуальність ви-
браного напряму та теми дослідження.

Проблематиці формування універсальних і ді-
євих механізмів фінансового моніторингу та контро-
лю суб’єктів господарювання приділено багато уваги 
таких учених-економістів, як: Іванченкова Л. В. [1], Ба-
тракова Т. І. [2], Лиса О. В. [3], Вовченко О. С. [4], Бірю-
кова І. Г. [5], Берізко В. М. [6], Крайник О. П., Клепікова 
З. В. [7], Клебанова Т. С., Димченко О. В., Рудаченко 
О. О. [8], Багацька К. В. [9], Аванесова Н. Е., Мордов-
цев О. С., Сергієнко Ю. І. [10]. Цими науковцями були 
встановлені теоретичні та практичні основи ведення 
фінансового контролю на підприємствах різної форми 
власності, але, незважаючи на численні дослідження, 
ще залишаються не досить вивченими питання фор-
мування механізму фінансового моніторингу в діяль-
ності житлово-комунальних підприємств.

Метою статті є формування універсального 
та дієвого механізму фінансового моніторингу для 
підвищення ефективності функціонування житлово-
комунальних підприємств України. Для досягнення 
мети в роботі поставлено такі завдання:

 уточнити дефініцію категорії «фінансовий 
моніторинг» стосовно житлово-комунальних 
підприємств;

 сформувати вдосконалений механізм фінан-
сового моніторингу житлово-комунальних 
підприємств;

 надати пропозиції щодо впровадження та реа - 
лізації апробованого механізму.

Головним завданням, яке стоїть перед органа-
ми місцевої влади, є необхідність забезпечення ком-
фортного перебування членів територіальної грома-
ди та належного рівня розвитку інфраструктури те-
риторіального утворення. 

Отже, в умовах фінансово-економічної кризи 
особливої значущості набувають проблеми адаптації 
діяльності житлово-комунальних підприємств щодо 
надання послуг до змін у соціально-економічної ситу-
ації у країні, що є найважливішим фактором їх стало-
го розвитку. У зв’язку з цим набувають актуальності 
питання прийняття обґрунтованих управлінських рі-
шень, а підвищенню гнучкості й адаптивності фінан-
сового менеджменту сприяє формування універсаль-
ного та дієвого механізму фінансового моніторингу, 
що дозволить аналізувати, коригувати та контролю-
вати ключові параметри житлово-комунального під-
приємства й усувати негативний вплив зовнішніх і 
внутрішніх факторів. Тому можна вважати, що фінан-
совий моніторинг є важливим управлінським інстру-
ментом, основний зміст якого становить оператив-
не відстеження показників діяльності підприємств, 
їх оцінку та забезпечення необхідною інформацією 
менеджерів для прийняття ними обґрунтованих та 
ефективних рішень. 

Якщо розглядати поняття моніторингу, то мож-
на стверджувати, що у вузькому сенсі його ро-
зуміння, як правило, обмежується процесами 

спостереження та збору інформації [1–3]. У широкому 
– моніторинг включає, крім названих, такі елементи, 
як оцінка та прогноз, що дозволяє використовувати 
його як ефективний управлінський інструмент [1–3].

Категорія «фінансовий моніторинг» є більш 
складною за змістом і наповненням. Тому доцільно 
узагальнити основні визначення цієї категорії, нада-
них відомими вченими-економістами (рис. 1).

Отже, з рис. 1 виходить, що процес фінансового 
моніторингу повинен включати такі етапи: визначення 
цілей, планування, спостереження, збір і узагальнення 
інформації, аналіз і оцінка параметрів господарської 
діяльності, підготовка рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень, їх коригування та вдосконален-
ня, контроль за результатами впливів і формування 
інформації для подальшого спостереження. 

Для формування ефективного універсального 
та дієвого механізму фінансового моніторингу треба 
також провести дослідження категорії «фінансовий 
моніторинг» з точки зору трьох підходів, зокрема: 
процесного, управлінського та структурного.

1. Процесний підхід. При такому підході фінан-
совий моніторинг розглядається як безперервний 
процес аналізу фінансових операцій, здійснюваних 
житлово-комунальними підприємствами. Прихиль-
ники такого підходу визначають, що фінансовий 
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Особлива форма фінансового контролю, яка здійснюється уповноваженими державними органами
у сфері фінансового контролю та суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спрямована

на виявлення операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом [1]   

УТОЧНЕНЕ АВТОРСЬКЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ»
СТОСОВНО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Це система безперервного спостереження, аналізу та прогнозування показників фінансово-економічного 
стану житлово-комунального підприємств, яку сформовано на основі ретроспективної статистичної 

інформації за різними напрямами їх діяльності з надання послуг з метою забезпечення прийняття 
комплексних тактичних і стратегічних управлінських рішень, а також оцінки їх ефективності в перспективі 

для досягнення усталеності розвитку цих підприємств у мінливому сучасному середовищі

Особлива форма фінансового контролю як окремий інститут фінансового права, що передбачає
управління фінансами, яке містить усі елементи механізму фінансового контролю у їх зовнішньому вияві [2]

Сукупність заходів суб’єктів фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та перевірки
інформації про фінансові операції щодо віднесення їх до таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією

(відмиванням) доходів незаконного походження з подальшим переданням їх правоохоронним органам [3]  

Передбачає постійне спостереження, що дає можливість прогнозувати випадки ризиків, пов’язаних
з легалізацією коштів [4]  

Складова системи фінансового планування, на основі якої формується єдина база даних планування
діяльності при безперервному зборі, систематизації та обробці інформації [5]  

Система, яка включає сукупність елементів, що взаємодіють і перебувають під дією внутрішніх
і зовнішніх факторів, та яка охоплює спостереження за рівнем стійкості банку, аналіз, оцінку

та прогнозування стійкості на довгострокову перспективу [6]   

Система постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фінансової діяльності
підприємства в умовах постійно змінної кон’юнктури фінансового ринку [7]  

Основні визначення поняття «фінансовий моніторинг» 

Рис. 1. Узагальнення наукових думок щодо визначення категорії «фінансовий моніторинг»

моніторинг – це не тільки комплекс дій або заходів, 
спрямованих на запобігання та протидію фінансо-
вим правопорушенням, а й постійний і безперервний 
процес, що включає в себе спостереження, аналіз, 
оцінку та прогноз фінансових операцій, у результаті 
яких виявляється наявність характерних ознак цих 
правопорушень. І тільки після цього застосовуються 
відповідні заходи щодо активів та учасників фінансо-
вих операцій, які їх проводять [8].

2. Управлінський підхід. При цьому підході ви-
значається, що фінансовий моніторинг досліджу-
ється як окрема функція системи управління у сфері 

формування, розподілу, перерозподілу та викорис-
тання фінансових ресурсів у межах діяльності всіх 
економічних суб’єктів. Прихильники такого підходу 
відзначають, що фінансовий моніторинг є особливою 
частиною систем управління різних рівнів економі-
ки житлово-комунальних підприємств, дозволяючи 
отримати об’єктивну та своєчасну інформацію про 
зміни внутрішніх і зовнішніх щодо об’єкта управлін-
ня умов, необхідну для прийняття ефективних управ-
лінських рішень [9].

3. Структурний підхід. Він передбачає дослі-
дження фінансового моніторингу як системи заходів, 
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методів, принципів його реалізації. Зауважимо, що 
такий підхід є найбільш поширеним у науковій літе-
ратурі [1; 3; 8; 10], що стосується галузі вивчення осо-
бливостей функціонування фінансового моніторингу 
підприємств. Тому в нашому дослідженні будемо спи-
ратися саме на цей підхід, але використовувати важ-
ливі особливості інших підходів та визначень. 

Отже, у нашому дослідженні фінансовий моні-
торинг буде розглядатися на мікрорівні, тоб-
то він становиться аналітичною системою, 

яка створюється для цілей внутрішнього управління 
житлово-комунальними підприємствами. Механізм 
його здійснення представлено сукупністю інструмен-
тів, способів і методів організації діяльності з регу-
лярного збору фактичної інформації про контрольо-
вані показники, її аналізу, вироблення рекомендацій 
щодо прийняття управлінських рішень та оцінки їх 
ефективності, а також прогнозування подальшої ди-
наміки. Основні елементи механізму внутрішнього 
фінансового моніторингу житлово-комунальних під-
приємств наведено на рис. 2.

Функціонування механізму фінансового мо-
ніторингу, досягнення ним поставлених цілей і за-
вдань багато в чому визначається вибором критеріїв, 
за якими здійснюється аналіз діяльності організації. 
Важливо відзначити, що комплекс показників, що за-
стосовуються в ході моніторингу, повинен відобра-
жати фінансову мету підприємства та сприяти її до-
сягненню, а саме: збільшення його ринкової вартості 
та якості наданих комунальних послуг, які, ідентифі-
куючи фінансове благополуччя та довгострокові пер-
спективи діяльності, є узагальнюючим параметром, 
оскільки враховують не тільки результат роботи ме-
неджерів, а і вплив зовнішніх факторів (платоспро-
можність населення, стан ринкової кон’юнктури, по-
ведінку інвесторів тощо) [10].

Динаміка фінансово-економічних процесів, які 
відбуваються на рівні територіального утворення, 
обумовлюють необхідність їх постійного моніторин-
гу, що дозволяє уникнути кризових ситуацій, вчасно 
їх передбачити, попередити або мінімізувати нега-
тивний вплив на фінансово-господарську діяльність 
житлово-комунальних підприємств. Ефективне функ-
ціонування зовнішнього фінансового моніторингу 
здатне не тільки забезпечити інформаційні потреби 
органів місцевого управління, що його здійснюють,  
а й надати необхідну інформацію про тенденції розви-
тку економічної ситуації в територіальному утворен-
ні житлово-комунальним підприємствам (на рис. 2 –  
блок «Облік змін зовнішніх факторів»). 

Серед проблем, що обмежують і ускладнюють 
проведення такого фінансового моніторингу, слід 
виділити небажання керівників житлово-комуналь-
них підприємств надавати правдиву, достовірну та 
актуальну інформацію щодо своєї діяльності. Крім 
того, його здійснення не вирішує всіх завдань, що 

стоять перед підприємством, оскільки важливо зна-
ти не тільки зовнішні умови, а й внутрішні фактори 
та резерви розвитку, інформація про які може бути 
сформована на основі регулярного внутрішнього мо-
ніторингу (див. рис. 2).

При більш детальному дослідженні рівня роз-
витку фінансового моніторингу в досліджуваних під-
приємствах були виявлені такі проблеми, що можуть 
стати загрозою для ефективного функціонування 
сформованого механізму (див. рис. 2):

– наявність неефективної системи управлін-
ського обліку; 

– нерозвиненість механізму фінансового плану-
вання та розробки прогнозних даних; 

– відсутність взаємозв’язку між плановими та 
звітними формами; 

– низька результативність аналітичної роботи; 
– відсутність ефективних інформаційних 

зв’язків між підрозділами та фінансовими службами; 
– відсутність продуманого та регламентовано-

го порядку прийняття управлінських рішень, а також 
методики оцінки їх ефективності.

Таким чином, негативні моменти в роботі фі-
нансово-економічних служб житлово-комунальних 
підприємств відображаються на зниженні загального 
фінансового становища, фінансової стійкості та ре-
зультативності їх діяльності.

 Усе це обумовлює необхідність удоскона-
лення функцій щодо здійснення систематичного 
внутрішнього контролю та аналізу діяльності жит-
лово-комунальних підприємств на основі побудови 
механізму раціональної організаційної структури 
моніторингу. Дослідження його завдань, а також осо-
бливостей проведення в досліджуваних підприєм-
ствах дозволило зробити висновок про доцільність 
створення єдиної служби фінансового моніторингу 
в рамках фінансово-економічного підрозділу житло-
во-комунальних підприємств. Її переваги полягають 
у формуванні комплексної інформаційно-аналітичної 
системи, що виконує функції інтеграції масивів різ-
норідної інформації та забезпечення їх різноманітної 
аналітичної обробки для обґрунтування, прийняття 
та контролю різних за характером управлінських рі-
шень.

Побудова даної системи моніторингу базується 
на таких принципах (з урахуванням загальних прин-
ципів, які наведено на рис. 2): 

– добровільність участі у вертикальному галу-
зевому та місцевому моніторингу;

– відкритість моніторингу для всіх його 
суб’єктів; 

– доступність використання результатів моні-
торингу; 

– оперативність подання й отримання інформа-
ції, а також її достовірність; 

– інтеграція інформаційних масивів і єдність ін-
струментальної бази;
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Суб’єкти управління 
Керівники та менеджери 
житлово-комунальних 

підприємств

Фінансово-економічні 
підрозділи житлово-

комунальних підприємств

Головна мета:
інформаційне забезпечення прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень 

для підвищення ефективності функціонування житлово-комунальних підприємств 
в мінливих умовах сучасної України

Стратегічні та тактичні завдання фінансового моніторингу

1. Формування
інформації, необхідної

керівникам, про
фінансовий стан

підприємства
та тенденції його

розвитку

2. Забезпечення підтримки
у прийнятті тактичних

і стратегічних
управлінських рішень

3. Оцінка
ефективності

реалізації
прийнятих

управлінських
рішень

4. Попередження 
негативних тенденцій

і кризових явищ
у розвитку житлово-

комунальних підприємств

Об’єкти управління:
–  фінансовий стан організації; 

– результати фінансово-господарської діяльності житлово-комунальних підприємств 

Безперервності Адаптивності Системності Верифікованості

Варіантності Оперативності Прагматизму

Важелі (інструменти) механізму 

Регламентуючі 
документи

фінансова 
структура 

підприємства
порядок збору 

й аналізу 
інформації

контрольно-
аналітична 

звітність
сукупність 
фінансових 

прогнозів і планів
система 

мотивації

Методи механізму
формування системи 

контрольованих 
показників

планування,
прогнозування,

контроль
порівняння фактичних і 

планових (цільових) показників, 
оцінка й аналіз відхилень

моделювання 
показників діяльності

оперативний збір 
інформації про стан і 

розвиток підприємства

виявлення основних факторів 
та аналіз їх впливу на 

результативні показники

порівняння фактичних 
показників з нормативними

оперативний вплив на 
досліджувані показники,

коригування відхилень
з метою досягнення заданих 

результатів

підготовка рекомендацій 
щодо прийняття 

управлінських рішень

прогнозування 
подальшого розвитку 

підприємства

Підсистеми забезпечення реалізації механізму
Інформаційне 
забезпечення

Кадрове 
забезпечення Технічне забезпечення Програмне 

забезпечення

Зв
ор

от
ни

й 
зв

’я
зо

к

Облік змін 
зовнішніх факторів

Вибір тактичних і стратегічних напрямів фінансового моніторингу житлово-комунального підприємства

Комплекс практичних заходів забезпечення реалізації
вибраного напряму фінансового моніторингу житлово-

комунального підприємства в режимі безперервного часу

 Організація контролю за етапами
реалізації механізму

 

Реалізація механізму механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств
 

Принципи фінансового
моніторингу

Етапи фінансового 
моніторингу

Рис. 2. Формування вдосконаленого механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств
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 множинність розв’язуваних завдань; 
 постійне оновлення та розширення інформа-

ційно-аналітичних ресурсів;
 адаптивність до динаміки економічних умов, 

кон’юнктури товарних і фінансових ринків. 
Реалізація цих принципів створює мотивацію 

до збільшення кількості учасників моніторингу шля-
хом установлення стійких зворотних зв’язків між 
житлово-комунальними підприємствами та відповід-
ними моніторинговими службами.

Таким чином, рекомендовані напрямки вдоско-
налення механізмів фінансового моніторингу здатні 
підвищити інформаційну цінність аналізу та прогно-
зування фінансового стану житлово-комунальних 
підприємств, ефективність і якість їх менеджменту, 
забезпечити реальну можливість управління грошо-
вими потоками та фінансовими результатами як під-
приємства в цілому, так і його окремих підрозділів.

ВИСНОВКИ
У статті було проведено дослідження теорети-

ко-методичних засад формування універсального та 
дієвого механізму фінансового моніторингу, осно-
вне спрямування якого – підвищення ефективності 
функціонування житлово-комунальних підприємств 
України. Були отримані такі теоретичні та практичні 
результати:

1. Уточнено дефініцію категорії «фінансовий 
моніторинг» стосовно житлово-комунальних під-
приємств, під якою запропоновано розуміти систему 
безперервного спостереження, аналізу та прогнозу-
вання показників фінансового-економічного стану 
житлово-комунального підприємства, яку сформо-
вано на основі ретроспективної статистичної інфор-
мації за різними напрямами їх діяльності з надання 
послуг з метою забезпечення прийняття комплек-
сних тактичних і стратегічних управлінських рішень, 
а також оцінки їх ефективності в перспективі для 
досягнення усталеності розвитку цих підприємств у 
мінливому сучасному середовищі.

2. Сформовано вдосконалений механізм фінан-
сового моніторингу житлово-комунальних підпри-
ємств, який представлено сукупністю інструментів, 
способів і методів організації діяльності з регуляр-
ного збору фактичної інформації про контрольовані 
показники, її аналізу, вироблення рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень та оцінки їх ефек-
тивності, а також прогнозування подальшої динаміки. 

3. З’ясовано, що комплекс показників, що засто-
совуються в ході моніторингу, повинен відображати 
фінансову мету підприємства та сприяти її досяг-
ненню, а саме: збільшення його ринкової вартості та 
якості наданих комунальних послуг, які, ідентифіку-
ючи фінансове благополуччя та довгострокові пер-
спективи діяльності, є узагальнюючим параметром, 
оскільки враховують не тільки результат роботи ме-
неджерів, а й вплив зовнішніх факторів (платоспро-

можність населення, стан ринкової кон’юнктури, по-
ведінку інвесторів тощо). 

4) Доведено, що проаналізовані в статті про-
блеми, які можуть стати загрозою для ефективного 
функціонування сформованого механізму, можуть 
бути вирішені створенням єдиної служби фінансово-
го моніторингу в рамках фінансово-економічного під-
розділу житлово-комунальних підприємств. Реаліза-
ція принципів діяльності цієї служби створить моти-
вацію до збільшення кількості учасників моніторингу 
шляхом встановлення стійких зворотних зв’язків між 
житлово-комунальними підприємствами та відповід-
ними моніторинговими службами.                            
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