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ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ СФЕРИ ЖКГ: 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДУ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ACCOUNTING OBJECTS IN HOUSING 
AND UTILITY MANAGEMENT COMPANIES: 

TRANSFORMATION OF THE IDENTIFICATION APPROACH

У статті обґрунтовано доцільність підходу до ідентифікації об’єктів бухгалтерського обліку у 
керуючих компаніях сфери житлово-комунального господарства на основі визначення її основних 
бізнес-процесів. Установлено структуру бізнес-процесів досліджених компаній, до яких належать 
підтримка функціонування матеріально-технічної бази та онлайн-платформи компанії, робота з 
постачальниками і підрядниками, робота зі споживачами (надання послуг та супровід фінансових 
операцій). Визначено, що впровадження поділу об’єктів бухгалтерського обліку за бізнес-про-
цесами сприятиме зростанню ефективності використання ресурсів компанії, прозорості обліко-
вої інформації для ухвалення управлінських рішень, оперативному використанню інформації із 
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загальнодержавних реєстрів відкритих даних, формуванню інформаційно-аналітичного базису 
управління бізнес-процесами керуючої компанії в єдиному інформаційному просторі.

Ключові слова: керуюча компанія у сфері ЖКГ, об'єкти бухгалтерського обліку, житлово-кому-
нальні послуги, бізнес-процеси, житлово-комунальна інфраструктура, розрахунки з постачальни-
ками і споживачами.

В статье обоснована целесообразность подхода к идентификации объектов бухгалтерского 
учета в управляющих компаниях сферы жилищно-коммунального хозяйства на основе опреде-
ления ее основных бизнес-процессов. Установлена структура бизнес-процессов таких компаний, 
к которым относятся поддержка функционирования материально-технической базы и онлайн-
платформы, работа с поставщиками и подрядчиками, работа с потребителями (предоставление 
услуг и сопровождение финансовых операций). Внедрение деления объектов бухгалтерского 
учета по бизнес-процессам будет способствовать росту эффективности использования ресур-
сов, прозрачности учетной информации для принятия управленческих решений, оперативному 
использованию информации из общегосударственных реестров открытых данных, формирова-
нию информационно-аналитического базиса управления бизнес-процессами управляющей ком-
пании в едином информационном пространстве.

Ключевые слова: управляющая компания в сфере ЖКХ, объекты бухгалтерского учета, 
жилищно-коммунальные услуги, бизнес-процессы, жилищно-коммунальная инфраструктура, 
расчеты с поставщиками и потребителями.

Appropriate accounting of business operations of housing and utility management company requires 
the conceptual construction of the system of accounting objects, based on its business processes pecu-
liarities. For the purpose of forming a system of accounting and informational support for business 
processes in such management company and their re-engineering we should take into account features 
of each business process. In addition, the same resources involved to different business processes are 
used with different levels of profitability. Understanding the activity of a management company through 
the structure of its business processes will transform the system of accounting objects by activity vec-
tors and enabling to take into account the sectoral features of housing and utility. Therefore, the task 
of accounting organization is to ground the structure and levels of analytics that would allow to obtain 
information about the material and human resources and staff involved into business processes and 
sub-processes. Grounded that detailed nomenclature of the list of processes and operations will allow 
determining reserves of labor and resources productivity. Development of the analytical structure of 
accounts give the possibility to identify the individual volume of services consumption (with normal 
indicators of use, reduction or expansion of consumption). Established, that the structure of business 
processes of the housing and utility management company include support of the material and techni-
cal base and online platform functioning, relations with suppliers and contractors, relations with con-
sumers (provision of services and support of financial transactions). It is determined that the division 
of accounting objects by business processes will increase the efficiency of company resources using. 
Moreover, it will increase the transparency of accounting information for making management deci-
sions and disclosure if financial statements. Also it will allow to use information from national open data 
sources and form the informational and analytical basis of management in a single information space. 

Key words: housing and utility management company, accounting objects, housing and communal ser-
vices, business processes, housing and communal infrastructure, suppliers and consumers settlements.

Постановка проблеми. Сучасне розуміння 
«правильного» та клієнтоорієнтованого бізнесу 
все більш виходить за межі класичного розу-
міння сфери послуг, охоплюючи сферу жит-
лово-комунального господарства (ЖКГ). Спо-
живачі як основні стейкхолдери такої діяльності 
виставляють нові вимоги до якості обслугову-
вання, оперативності розрахунків та прозорості 
їх формування. Натомість процеси цифровізації 
глобальної, а разом із ними і національної еко-
номіки трансформують уявлення про меха-
нізми взаємодії керуючих компаній у сфері ЖКГ 
зі своїми клієнтами, а клієнтоорієнтований під-
хід визначає прагнення таких компаній змінити 
власні бізнес-моделі, адаптуючись до викликів 
конкурентних ринкових умов.

Належне облікове відображення господар-
ських операцій керуючої компанії у сфері ЖКГ 
вимагає концептуальної побудови передусім 
системи об’єктів бухгалтерського обліку вихо-
дячи з особливостей її бізнес-процесів госпо-
дарської діяльності. Структурне ускладнення 
підприємницьких структур та організаційно-
правових засад діяльності таких компаній 
визначає потребу дослідження трансформації 
бізнес-процесів, адже в «класичні» структури 
існуючі закономірності розвитку компаній уже 
не вписуються, що визначає актуальність пред-
ставленого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методологічні питання бізнес-процесів 
та управління ними активно вивчають В. Стадник 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 133

БУХГА ЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНА ЛІЗ ТА АУДИТ

та П. Іжевський [5], І.І. Стец [6], Л.І. Чернобай та 
О.І. Дума [8], Л.М. Таранюк [7]. Окремо слід виді-
лити питання реінжинірингу бізнес-процесів, які 
досліджують О.М. Криворучко [2], О.В. Ольшан-
ський [3; 4] та В.М. Ключарьов [4]. Разом із тим 
питання бізнес-процесів у контексті бухгалтер-
ського обліку майже не розглядаються, тому 
слід звернути увагу на результати досліджень 
В.А. Дерія та М.В. Гуменної-Дерій [1].

Метою дослідження є наукове обґрунту-
вання підходу до ідентифікації об’єктів бухгал-
терського обліку у керуючих компаніях сфери 
ЖКГ на основі визначення її основних бізнес-
процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління бізнес-процесами для сучасних 
компаній усіх галузей національної еконо-
міки набуває вирішального значення в умо-
вах посилення невизначеності та нестабіль-
ності ринкового середовища. Як відзначають 
О.В. Ольшанський та В.М. Ключарьов, «у сучас-
них умовах використання процесно-орієнтова-
ної системи управління організацією дає змогу 
отримати відчутні переваги, оскільки система 
взаємопов’язаних і взаємодіючих бізнес-про-
цесів має кінцеву мету – створення продуктів 
або послуг, які мають цінність як для зовніш-
ніх, так і внутрішніх споживачів» [4]. Погоджу-
ючись із даним твердженням, уважаємо, що 
такий самий підхід нині актуальний і для діяль-
ності керуючих компаній у сфері ЖКГ, адже 
традиційно компанії цієї сфери сприймаються 
як «радянські жеки». Тому переосмислення 
бізнес-процесів цих компаній дасть змогу осу-
часнити їхню діяльність, підвищити рівень задо-
воленості споживачів, сприятиме модернізації 
системи ЖКГ на основі досягнення ефектив-
ності управління нею.

За словами В.А. Дерія та М.В. Гуменної-
Дерій, сучасний бізнес не може розвиватися 
без сегментації бізнес-процесів. «Це важливо з 
погляду мінімізації витрат на ці процеси і забез-
печення максимізації доходів від них, тому 
керівник та менеджери підприємства мають 
постійно вдосконалювати класифікацію біз-
нес-процесів, бо вона безпосередньо впливає 
його витрати і доходи, а також на конкуренто-
спроможність підприємства на ринку товарів 
(продукції, робіт, послуг)» [1]. Погоджуючись 
із такою позицією, зауважимо, що управління 
бізнес-процесами набуває комплексності та 
трансформує концепції управління компані-
ями, орієнтуючи їх на цілісний розгляд про-
блем, урахування існуючих обмежень діяль-
ності та вузьких місць. 

Галузі ЖКГ притаманні власні риси, ризики та 
обмеження, тому формувати систему обліково-
інформаційної підтримки бізнес-процесів керу-

ючої компанії у сфері ЖКГ та їх реінжинірингу 
слід також у контексті рис таких бізнес-процесів, 
адже обмежуватися класичним поділом об’єктів 
бухгалтерського обліку вже складно. 

Окрім того, одні й ті ж ресурси, долучені 
до різних бізнес-процесів, використовуються 
з різним рівнем рентабельності. Підхід до 
розуміння діяльності керуючої компанії крізь 
структуру її бізнес-процесів дасть змогу транс-
формувати і систему об’єктів бухгалтерського 
обліку, забезпечивши їх структуризацію за 
векторами діяльності та виходячи з галузевих 
особливостей діяльності у сфері ЖКГ. Тому 
завданням організації бухгалтерського обліку є 
обґрунтування такої структури та рівнів аналі-
тики, які б дали змогу отримувати інформацію 
про матеріально-ресурсне та кадрове забезпе-
чення окремих бізнес-процесів та підпроцесів.

Тож дослідимо сутність, види та особливості 
бізнес-процесів компаній. В. Стаднік та П. Іжев-
ський визначають бізнес-процес як «сукупність 
логічно взаємопов’язаних завдань (ланцюжок 
робіт, операцій, функцій) зі створення спожив-
чої цінності для зацікавлених у ній осіб (груп), 
що виконуються в межах певної організаційної 
оболонки, спроєктованої за критеріями макси-
мальної вигоди від поєднання унікальних мож-
ливостей учасників ланцюжка створення цін-
ності» [5]. Виділяючи у цьому визначенні саме 
функціональний та операційний аспекти, зау-
важимо, що об’єкти бухгалтерського обліку, які 
виникають за операціями, слід класифікувати 
на основі структурування самих господарських 
операцій керуючої компанії. Пропонуємо таку 
структуру бізнес-процесів досліджуваних ком-
паній (рис. 1).

Передусім слід визначити бізнес-процес 
«Підтримка функціонування та розвитку мате-
ріально-технічної бази». На цьому етапі основ-
ними об’єктами бухгалтерського обліку будуть 
об’єкти основних засобів та інших необорот-
них матеріальних активів, а також капітальні 
інвестиції та витрати операційної діяльності, 
пов’язані з операціями і процедурами під-
тримки матеріально-технічної бази. Проде-
монстроване структурування бізнес-процесів 
дасть змогу виокремлювати капітальні інвес-
тиції та витрати на підтримку функціонування і 
розвиток матеріально-технічної бази, зокрема 
аналітичний облік витрат на підтримку окре-
мих об’єктів основних засобів чи їх комплек-
сів дасть змогу встановити об’єкти виникнення 
витрат та калькулювати собівартість окремих 
видів сервісно-технічних послуг.

Окремо слід виділити бізнес-процес «Під-
тримка функціонування та розвитку онлайн-
платформи», адже її використання вимагає не 
тільки виокремлених технічно-комп’ютерних 
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комплексів, здатних протистояти кіберза-
грозам, та достатньо містких серверів для 
накопичення всього масиву даних про вза-
ємодію компанії зі споживачами. Цей бізнес-
процес вимагає розроблення власного або 
використання ліцензованого програмного 
забезпечення, формування баз даних, тому 
в обліку слід структурувати об’єкти немате-
ріальних активів та виокремити операції з 
ними, адже використання спеціалізованих 
програмних продуктів та платформ хмарних 
сервісів провокуватиме значну суму витрат 
керуючої компанії, які слід контролювати 
та встановлювати напрями оптимізації. Тут 
виникають пов’язані із цим витрати на дослід-
ження та розроблення, витрати капітального 
характеру на модернізацію онлайн-плат-
форми, а також витрати на інформаційну та 
комп’ютерну підтримку й обслуговування її 
роботи.

Використання платформ для взаємодії зі 
споживачами дає змогу акумулювати масиви 
даних, які потенційно можуть становити активи 

керуючої компанії, адже в умовах розвитку ана-
літики на основі Big Data знеособлені масиви 
даних можуть містити інформацію, яка потен-
ційно монетизується в умовах цифровізації 
економіки.

Окремого підходу вимагають процеси 
роботи з постачальниками і підрядниками, 
адже вони є реальними постачальниками 
послуг, надання яких населенню адмініструє 
керуюча компанія. Бізнес-процес «Робота з 
постачальниками і підрядниками» охоплює 
договірну роботу та операції придбання това-
рів та послуг, їх відповідне фінансове обслу-
говування, а також операції нарахування 
пов’язаних із цим податків та зборів. За поста-
чальниками і підрядниками слід виділяти 
активи та послуги, які придбає у них керуюча 
компанія, а також обсяги наданих житлово-
комунальних послуг, які сама керуюча компа-
нія не надає.

Складнішим є бізнес-процес «Робота зі спо-
живачами», адже він охоплює не тільки надання 
послуг, зокрема аутсорсингових (наприклад, 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ У СФЕРІ ЖКГ

Підтримка 
функціонування 

та розвитку 
матеріально-

технічної бази

Підтримка 
функціонування 

та розвитку 
онлайн-

платформи

Робота з 
постачальниками 
і підрядниками

Робота зі 
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- розрахунки з компаніями;
- розрахунки зарплат;
- складання та подання податкової 
звітності;
- ведення кадрової документації; 
- проведення звітів перед 
мешканцями;
- прийом показань лічильників;
- підготовка і друк квитанцій;
- здійснення автоматичних платежів

- прибирання прибудинкових територій;
- електромонтажні роботи;
- послуги з ремонту/монтажу систем;
- обслуговування мереж та приладів;
- вивезення побутових і будівельних відходів;
- обслуговування ліфтів;
- дератизація і дезінфекція;
- обрізання дерев та догляд за клумбами;
- охоронні послуги;
- будівельно-ремонтні роботи

Рис. 1. Бізнес-процеси діяльності керуючої компанії у сфері ЖКГ
Джерело: складено автором
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бухгалтерських), сервісно-технічних (приби-
рання, ремонту та монтажу, обслуговування 
мереж та ліфтів, вивезення побутових і буді-
вельних відходів, дезинфекція, обрізка дерев 
та догляд за клумбами, охорона тощо), адміні-
стративних (видача довідок і т. ін.), консульта-
ційних послуг (надання технічних, юридичних, 
організаційних консультацій) та послуг кол-
центру, а й матеріально-технічне, ресурсне, 
кадрове забезпечення їх надання. 

Виокремлення кожного виду послуг дає 
змогу конкретизувати об’єкти калькулювання 
їхньої собівартості та диференціювати мето-
дику калькулювання. Окрім того, витрати 
ресурсів по них також будуть різними, вимага-
тимуть або не вимагатимуть залучення підряд-
ників тощо. Це прямо впливає на організацію 
та методику бухгалтерського обліку операцій 
керуючої компанії у сфері ЖКГ під час її роботи 
зі споживачами.

Зокрема, за такими операціями об’єктами 
будуть майно та ресурси керуючої компанії, 
інші витрати на надання послуг, доходи від їх 
надання, а також розрахунки з працівниками, 
суми податкових зобов’язань, які нарахову-
ються за операціями надання послуг. До цього 
процесу також належить супровід фінансо-
вих операцій, що означає потребу належного 
обліку дебіторської заборгованості з відповід-
ними резервами сумнівних боргів, здійснення 
грошових розрахунків, урахування субсидій 
та пільг.

Базуючись на цілях управління бізнес-
процесами, обґрунтованих О.В. Ольшан-
ським [3], уважаємо за доцільне встановити 
цілі організації бухгалтерського обліку в час-
тині розроблення та впорядкування об’єктів 
бухгалтерського обліку керуючої компанії у 
сфері ЖКГ:

1) розроблення структури рахунків аналітич-
ного обліку роботи матеріально-технічної бази 
та обладнання відповідно до структури ресур-
сів, які споживаються в межах кожного бізнес-
процесу (з можливістю ідентифікації норматив-
них показників їх використання);

2) встановлення деталізованої номенкла-
тури переліку операцій та видів робіт, які вико-
нуються персоналом за кожним бізнес-про-
цесом, і для визначення резервів підвищення 
продуктивності праці виходячи з обсягів вико-
наних робіт та конкретних процедур;

3) розроблення структури рахунків аналітич-
ного обліку розрахунків зі споживачами з мож-
ливістю встановлення індивідуального обсягу 
спожитих послуг та в межах кожного підпро-
цесу (з можливістю ідентифікації нормальних 
показників їх використання, скорочення чи 
розширення споживання);

4) оптимізація системи управління бізнес-
процесами на основі вдосконалення інформа-
ційної підтримки процесу комунікації між рів-
нями управління бізнес-процесами.

Використання обґрунтованого вище під-
ходу до ідентифікації об’єктів бухгалтерського 
обліку дасть змогу належно організовувати 
та вести бухгалтерський облік господарських 
операції керуючої компанії з надання послуг 
у сфері ЖКГ належним чином. Це сприятиме 
зростанню ефективності використання ресур-
сів як самої компанії, так і споживачів, підви-
щенню прозорості інформації для управління 
кожним бізнес-процесом та інформування спо-
живачів й оприлюднення, оперативному вико-
ристанню інформації із загальнодержавних 
реєстрів відкритих даних, формуванню інфор-
маційного базису та аналітичного інструмента-
рію ухвалення управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. 
Упровадження обґрунтованої вище системи 
об’єктів бухгалтерського обліку дасть змогу в 
подальшому організовувати та вести бухгал-
терський облік господарських операцій керую-
чої компанії у сфері ЖКГ належним чином, що 
сприятиме:

1) зростанню ефективності використання 
ресурсів як самої компанії, так і споживачів та 
ОСББ, що дає змогу досягати економії, реін-
вестувати заощаджені кошти у модернізацію 
матеріально-технічної бази та бізнес-процесів 
компанії;

2) підвищенню прозорості інформації, яка 
формується у системі бухгалтерського обліку, 
на основі впровадження системи аналітичного 
обліку виходячи з особливостей об’єкта бух-
галтерського обліку та бізнес-процесу, до якого 
він відноситься, адже управління кожним біз-
нес-процесом формує запит до інформаційної 
системи підприємства, визначаючи контекст та 
індикатори вихідної облікової інформації, на 
основі якої буде ухвалюватися управлінське 
рішення;

3) оперативному використанню інформа-
ції із загальнодержавних реєстрів відкритих 
даних, адже конкретизація об’єкту бухгалтер-
ського обліку визначатиме можливість інтегра-
ції інформації щодо нього у бухгалтерському 
обліку з відповідними даними державних реє-
стрів у режимі реального часу (сучасні інфор-
маційні платформи дають змогу це робити);

4) формуванню інформаційно-аналітичного 
базису управління бізнес-процесами керуючої 
компанії на основі оперативної та аналітичної 
інформації, яка створюватиметься в єдиному 
інформаційному просторі, безпечному завдяки 
використанню хмарних сервісів та інструмен-
тів кібер-захисту.
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