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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальна орієнтованість діяльності управляючих

компаній у сфері ЖКГ визначає важливість побудови
системи бухгалтерського обліку, яка б забезпечувала
прозоре та якісне розкриття інформації про їх
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ASSETS AND LIABILITIES IN THE BUSINESS PROCESSES OF A HOUSING AND UTILITY
MANAGEMENT COMPANY

Якість розкриття інформації керуючою компанією у сфері ЖКГ залежить від дієвості побудованої

системи бухгалтерського обліку. Вона має забезпечувати повноцінну фіксацію та аналітичне розкриття

всіх аспектів господарських операцій її діяльності. Представлене дослідження спрямовано на ідентифіQ

кацію об'єктів активів та пасивів, пов'язаних з бізнесQпроцесами керуючої компанії у сфері ЖКГ, для

встановлення подальших векторів організації бухгалтерського обліку таких бізнесQпроцесів у цифровоQ

му середовищі. В результаті дослідження обгрунтовано склад об'єктів бухгалтерського обліку в контексті

господарських операцій керуючої компанії за окремими бізнесQпроцесами. Крім того, продемонстроваQ

но доцільний перелік довідників та шаблонів як елементів організації бухгалтерського обліку таких комQ

паній в умовах його цифровізації, що дозволить удосконалити систему інформаційноQоблікової підтримQ

ки ухвалення управлінських рішень у діяльності керуючої компанії у сфері ЖКГ.

Introduction. There is a need for conceptually different businessQmodel for housing and utility companies.

They have to be competitive not only in quality but also in terms of meeting the communication needs of clients.

Full disclosure of their information on their activity is essential according to the individual information requests.

These requests relate to the billing and the volume of utility services, and it's pricing. Management companies

should fully disclose information not only through formal financial statements. The quality of disclosure will

depend directly on the effectiveness of the accounting system. Such a system should ensure complete recording

and analytical disclosure of all aspects of economic operations of the management company. The use of a process

approach in the housing and utility companies' activities is predictable, because such companies have diverse

customer service processes (from providing simple housing and utilities services to financial operations). This

approach allow accountants to create and continually improve the system of information and analytical support

for managerial decisionQmaking. Purpose. The purpose of the article is to identify the assets and liabilities related

with the business processes of the housing and utility management company for determination the further vectors

of accounting for each business process in the digital environment. Results. The study demonstrates the

composition of accounting objects in the context of management company's procedures according to its business

processes. In addition, a reasonable list of catalogs and templates as elements of accounting organization of

such companies in terms of its digitalization. Conclusions. These results will allow improving the system of

information and accounting support of managerial decisionQmaking in housing and utility management company.

At the same time, these objects have been outlined by groups of assets and liabilities for determination the impact

of business processes for company's financial state changing. The division of accounting assets into groups of

assets and liabilities allows us to determine the impact of business processes on the liquidity of the management

company.

Ключові слова: активи, пасиви, керуючі компанії у сфері ЖКГ, бізнес�процеси, фінансова звітність.
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діяльність, адже серед стейкхолдерів такої компанії,
найважливішими є споживачі житлово$комунальних
послуг. З іншого боку, важливість розкриття такої
інформації для держави та органів місцевого самовря$
дування пояснюється тим, що якість надання житлово$
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комунальних послуг та їх доступність за ціною є не$
від'ємною частиною нормального функціонування до$
могосподарств та забезпечення добробуту населення.

Маємо нині вести мову про концептуально іншу по$
ведінку керуючих компаній на ринку житлово$кому$
нальних послуг, адже вони мають бути конкурентоспро$
можними не тільки за якістю, проте й а рівнем задово$
лення потреб клієнтів у системі комунікації. В цьому
випадку переважного значення набуває саме повноцін$
не розкриття інформації, яка повинна відповідати інди$
відуальним інформаційним запитам споживачів. Як пра$
вило, вони стосуються стану розрахунків та обсягів на$
дання пакетів житлово$комунальних послуг, а також
ціноутворення на них. Керуючі компанії повинні в повній
мірі розкривати інформацію не тільки через систему
своєї формальної звітності (фінансової, податкової та
іншої). Якість розкриття інформації напряму залежа$
тиме від дієвості побудованої системи бухгалтерського
обліку. Така система має забезпечувати повноцінну
фіксацію та аналітичне розкриття всіх аспектів госпо$
дарських операцій діяльності керуючої компанії у сфері
ЖКГ, що зумовлює актуальність представленого до$
слідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливу увагу для цілей даного дослідження ми

приділимо працям ряду вчених і дослідників, серед яких
Дерій В.А., Гуменна$Дерій М.В. [1], Іванченко Н.О., Кар$
пець О.А. [2], Сорока А.М. [8], Павлова В.А. та О.А. Пар$
шина [6], Л.І. Чернобай та О.І. Думи [9]. Зокрема, ос$
танні відзначають: "Високий рівень динамічності зовніш$

нього середовища суттєво впливає на бізнес$процеси
кожного підприємства. За таких умов доцільним є фор$
мування цілісної системи управління, в основу якої ма$
ють бути покладені принципи адаптації бізнес$процесів
до умов зовнішнього середовища, що дозволить реалі$
зувати основні бізнес$цілі підприємства" [6]. На їх дум$
ку, це сприятиме системному формуванню управлінсь$
ких рішень щодо адміністрування бізнес$процесів, вра$
ховуючи галузеві особливості діяльності підприємства.
Тому вимагає обгрунтування підхід до ідентифікації
об'єктів бухгалтерського обліку у керуючих компаніях
сфери ЖКГ на основі визначення її основних бізнес$
процесів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ідентифікація об'єктів активів та па$

сивів, пов'язаних з бізнес$процесами керуючої компанії
у сфері ЖКГ, для встановлення подальших векторів
організації бухгалтерського обліку таких бізнес$про$
цесів у цифровому середовищі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкти бухгалтерського обліку класично структу$
ровані на об'єкти активів та пасивів, тобто на об'єкти
майна (в тому числі необоротних активів, оборотних ак$
тивів, до яких також належать розрахунки та грошові
кошти), а також джерела їх утворення. Проте залучен$
ня цих об'єктів до різних бізнес$процесів, наприклад, до
обслуговування клієнтів або забезпечення операційних
потреб керуючої компанії, є неоднаковим і з різною

Таблиця 1. Активи та пасиви за бізнесVпроцесом "Підтримка функціонування
та розвитку матеріальноVтехнічної бази"

Об’єкти  
бухгалтерського обліку 

Господарські операції бізнес-процесу,  
пов’язані з об’єктом обліку 

АКТИВИ 
I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні 
інвестиції 

Придбання та монтаж основних засобів та ІНМА, реконструкція, 
модернізація, дообладнання 

Основні засоби Введення в експлуатацію об’єктів матеріально-технічно бази керуючої 
компанії  

II. Оборотні актив 
Запаси Придбання, зберігання та використання запасів для експлуатації 

матеріально-технічної бази 
Гроші та їх еквіваленти Надходження та вибуття грошей та їх еквівалентів у результатів 

розрахунків при придбанні (реалізації) об’єктів матеріально-технічної 
бази 

Витрати майбутніх 
періодів 

Сплата коштів за обслуговування об’єктів матеріально-технічної бази, 
що відбуватиметься в наступних періодах 

ПАСИВИ 
I. Власний капітал 

Капітал у дооцінках Дооцінка або уцінка раніше дооцінених об’єктів матеріально-технічної 
бази компанії 

Додатковий капітал Безоплатне надходження необоротних активів, які формують 
матеріально-технічну базу компанії 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Довгострокові 
забезпечення 

Створення та використання довгострокових (понад рік) забезпечень 
під планові капітальні ремонти матеріально-технічної бази 

Цільове фінансування  Отримання об’єктів матеріально-технічної бази та комунальної 
інфраструктури за договорами концесії 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Поточна кредиторська заборгованість за: 

Товари, роботи, послуги  Визнання та погашення заборгованості перед постачальниками 
об’єктів матеріально-технічної бази та запасів для її експлуатації, а 
також підрядниками – за її обслуговування 

Розрахунками з бюджетом Визнання податкових зобов’язань з ПДВ при придбанні об’єктів 
матеріально-технічної бази та їх обслуговуванні, нарахування митних 
платежів (при імпорті обладнання) 

Розрахунками зі 
страхування 
Розрахунками з оплати 
праці 

Нарахування заробітної плати та ЄСВ працівникам, що здійснюють 
обслуговування об’єктів матеріально-технічної бази, відповідають за її 
збереження  

Поточні забезпечення Створення та використання поточних (у межах року) забезпечень під 
планові капітальні ремонти матеріально-технічної бази 
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інтенсивністю дозволяє генерувати потоки доходів ком$
панії. Відповідно, у випадку, коли цілями системи управ$
ління стає контроль рентабельності використання
окремих об'єктів майна, доцільним стає також налагод$
ження такої системи об'єктів бухгалтерського обліку та
відповідних аналітичних вимірів фіксації бухгалтерсь$
кої інформації, яка б дозволяла стежити за тим, скільки
прибутку генерує на кожному бізнес$процесі окремий
матеріально технічний об'єкт. Наразі зараз це є немож$
ливим із використанням усталених підходів до фіксації
облікової інформації. Крім того, в умовах притаманних
ризиків та слабких сторін діяльності керуючих компаній
у сфері ЖКГ та нестабільності національної економіки
важливого значення набуває контроль за рівнем
ліквідності такої компанії. Серед виділених нами рані$
ше ризикових сторін ЖКГ [7] відносяться постійне зро$
стання та неконтрольованість заборгованості населен$
ня за спожиті житлово$комунальні послуги. У зв'язку з
цим компанії можуть зазнати загроз зниження
ліквідності їх діяльності. А це в короткостроковій пер$
спективі не дозволяє формувати фонди та засоби фінан$
сування не тільки оновлення матеріально$технічної
бази, а й забезпечення поточних потреб обслуговуван$
ня житлового фонду та комунальної інфраструктури,
що неминуче знизить рівень якості житлово$комуналь$
них послуг, які надаються споживачам.

Вважаємо, що використання процесного підходу в
діяльності керуючих компаній ЖКГ є неминучим, адже
особливостями діяльності таких компаній є різноманітні
процеси обслуговування клієнтів, починаючи від забез$
печення надання простих житлово$комунальних послуг

і закінчуючи фінансово$розрахунковими операціями.
На нашу думку, використання цього підходу дозволить
фахівцям з бухгалтерського обліку створити та пост$
ійно поліпшувати систему інформаційно$аналітичної
підтримки ухвалення управлінських рішень. Водночас
структурування діяльності компанії за бізнес$процеса$
ми дозволяє абстрагуватися від сторонніх впливів на
них, диференціювати інформаційні потоки до осіб,
відповідальних за окремі ділянки бізнес$процесів.

Проте на практиці найбільш складним завданням є
опис бізнес процесів тобто найважливіших аспектів бізне$
су, які генерують доходи прямо (наприклад, надання жит$
лово$комунальних послуг) або становлять базис подаль$
шого створення клієнтської цінності (наприклад, дозво$
ляють формувати фонди поліпшення діяльності компанії).

По суті, формування та впровадження бізнес$про$
цесного підходу засноване на принципах економного ви$
користання ресурсів, як матеріальних, так і трудових,
та концентрації зусиль компанії на основних цілях в ок$
ремих бізнес$процесам. Зауважимо, що це вимагає пе$
реосмислення існуючих підходів до організації та веден$
ня бухгалтерського обліку господарських операцій, ба$
зуючись на бізнес$процесах. Наприклад, нагальним є
завдання ідентифікації бізнес$процесів та конкретиза$
ція їх зв'язків із системою бухгалтерського обліку, адже
і в плані рахунків, і у формалізованих формах фінансо$
вої звітності ми бачимо лише групи об'єктів бухгал$
терського обліку, структуровані за їх властивостями
(необоротні та оборотні активи, власний капітал та
зобов'язання). Дійсно, вони включають необоротні ак$
тиви у вигляді матеріально$технічної бази, використо$

Об’єкти 
бухгалтерського обліку Господарські операції бізнес-процесу, пов’язані з об’єктом обліку 

АКТИВИ 
I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні 
інвестиції 

Придбання та розробка програмних продуктів, модулів та онлайн-
платформ 

Нематеріальні активи Введення в експлуатацію програмних продуктів, модулів та онлайн-
платформ, що використовуються для обслуговування споживачів 

Основні засоби Введення в експлуатацію матеріально-технічної бази (комп’ютерного 
обладнання та серверів, телекомунікаційних систем), що підтримує 
функціонування онлайн-платформи 

II. Оборотні активи 
Гроші та їх еквіваленти  Надходження та вибуття грошей та їх еквівалентів в результатів 

розрахунків при придбанні та обслуговуванні програмних продуктів та 
онлайн-платформ 

Витрати майбутніх 
періодів 

Сплата коштів за обслуговування програмних продуктів та онлайн-платформ, 
розміщення серверів та підписка на «хмарні» сервіси та сховища 

ПАСИВИ 
I. Власний капітал 

Капітал у дооцінках Дооцінка або уцінка раніше дооцінених об’єктів нематеріальних активів, 
що обслуговують бізнес-процес 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Довгострокові 
забезпечення 

Створення та використання довгострокових (понад рік) забезпечень під 
планову модернізацію комп’ютерного обладнання та серверів, 
програмних продуктів та онлайн-платформ 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Поточна кредиторська заборгованість за: 

Товари, роботи, 
послуги  

Визнання та погашення заборгованості перед постачальниками 
комп’ютерного обладнання та серверів, програмних продуктів та послуг 
онлайн-платформ, а також підрядниками – за їх обслуговування 

Розрахунками з 
бюджетом 

Визнання податкових зобов’язань з ПДВ при придбанні комп’ютерного 
обладнання та серверів, програмних продуктів та послуг онлайн-
платформ, їх обслуговування, нарахування митних платежів (при імпорті 
комп’ютерного обладнання) 

Розрахунками зі 
страхування 
Розрахунками з оплати 
праці 

Нарахування заробітної плати та ЄСВ працівникам, що здійснюють 
підтримку функціонування та розвиток онлайн-платформи 

Поточні забезпечення Створення та використання поточних (в межах року) забезпечень під 
планову модернізацію комп’ютерного обладнання та серверів, 
програмних продуктів та онлайн-платформ 

Таблиця 2. Активи та пасиви за бізнесVпроцесом "Підтримка функціонування
та розвитку онлайнVплатформи"
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вуваної для надання житлово$комунальних послуг, обо$
ротні активи у вигляді запасів, розрахунків зі спожива$
чами послуг, а також грошові кошти. Проте все це май$
но компанії залучено у різні бізнес$процеси, які є пев$
ною логічною послідовністю дій, направлених на вико$
нання завдань бізнес$процесу, що необхідно врахову$
вати при побудові системи аналітичних рахунків та,
відповідно, при описі характеристик різних об'єктів бух$
галтерського обліку.

Зауважимо також, що належна організація та об$
ліково$інформаційна підтримка бізнес$процесу може не
тільки підвищити його результативність, проте, й пол$
іпшити обмін інформацією в межах бізнес$процесу та зі
стейкхолдерами компанії, знижуючи ризики несвоєчас$
них та помилкових рішень та дій у діяльності керуючої
компанії у сфері ЖКГ. Адже долучені до окремих
бізнес$процесів матеріально$технічні, трудові та інфор$
маційні ресурси будуть локалізовані та акумулювати$
муть корисність створюваного ними продукту, послуги
чи іншого ефекту в одному бізнес$процесі.

Л.І. Чернобай та О.І. Дума визначають бізнес$про$
цеси як "цілісні підсистеми, та якими можна керувати у
відносній незалежності від стану та поведінки інших
підсистем підприємства" [9]. Дотримуємось їх думки, що
"ієрархія бізнес$процесів не обмежується двома рівня$
ми і може бути розширена аж до рівня окремої операції.
Але із переходом на кожен наступний рівень втрачаєть$
ся універсальність схеми та зростає спеціалізація під
окрему галузь чи вид діяльності" [9].

За словами Р.Е. Островерхої, "вплив методології на
організацію обліку полягає у тому, що прийоми, мето$
ди і способи збирання, обробки та узагальнення інфор$
мації потрібно адаптувати до специфіки кожного об'єк$
та господарювання, а також до інформаційних потреб
користувачів. <…> Суть шляхів удосконалення регістрів
обліку полягає в їхньому адаптуванні до потреб сучас$
ного менеджменту в інформації з високим рівнем анал$
ітичності, що всебічно характеризує об'єкт обліку" [5].
Саме тому формування якісної управлінської інфор$
мації на рівні окремої керуючої компанії у сфері ЖКГ
вимагає виокремлення об'єктів бухгалтерського обліку
у розрізі бізнес$процесів, пов'язаних з їх виникненням.
Для цілей більш систематизованого розгляду таких
об'єктів нами використано структуру форм фінансової
звітності, затверджених у Додатку 1 Національного
стандарту (положенні) бухгалтерського обліку "За$
гальні вимоги до фінансової звітності" [4]. Це дозволи$
ло виокремити об'єкти бухгалтерського обліку, які по$
в'язані з господарськими операціями на кожному
бізнес$процесі. Водночас розмежовано ці об'єкти для
окреслення значення бізнес$процесів для зміни активів
та пасивів (за їх групами). Поділ об'єктів бухгалтерсь$
кого обліку за групами активів та пасивів дозволяє виз$
начити вплив бізнес$процесів на стан ліквідності керу$
ючої компанії.

У бізнес$процесі "Підтримка функціонування та
розвитку матеріально$технічної бази" основними об$
ліковими об'єктами є об'єкти основних засобів та інші

Об’єкти 
бухгалтерського 

обліку 
Господарські операції бізнес-процесу, пов’язані з об’єктом обліку 

АКТИВИ 
I. Необоротні активи 

Нематеріальні 
активи 
Незавершені 
капітальні інвестиції 
Основні засоби 

Необоротні активи, задіяні за бізнес-процесами: «Підтримка функціонування 
та розвитку матеріально-технічної бази»; «Підтримка функціонування та 
розвитку онлайн-платформи» 

II. Оборотні активи 
Запаси Запаси, задіяні за бізнес-процесами: «Підтримка функціонування та розвитку 

матеріально-технічної бази»; «Підтримка функціонування та розвитку 
онлайн-платформи», а також «Надання послуг» 

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками: 
За виданими 
авансами 

Перерахування попередньої оплати: 
– постачальникам об’єктів матеріально-технічної бази та запасів для її 
експлуатації, а також підрядникам – за її обслуговування; 
– постачальникам послуг та виконавцями робіт, надання яких споживачам 
адмініструється керуючою компанією 

Гроші та їх 
еквіваленти  

Надходження та вибуття грошей та їх еквівалентів в результатів розрахунків 
з постачальниками та підрядниками, погашення податкових платежів, 
пов’язаних з такими розрахунками 

Витрати майбутніх 
періодів 

Сплата коштів за послуги обслуговування об’єктів матеріально-технічної 
бази, комп’ютерної техніки, серверів, підписки «хмарних» сервісів, що 
відбуватиметься в наступних періодах 
(диференційовано за пов’язаними бізнес-процесами «Підтримка 
функціонування та розвитку матеріально-технічної бази»; «Підтримка 
функціонування та розвитку онлайн-платформи») 

ПАСИВИ 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Інші довгострокові 
зобов’язання 

Визнання та погашення заборгованості за договорами постачання та підряду, 
за якими виплати очікуються у термін понад рік 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
Довгостроковими 
зобов’язаннями 

Визнання та погашення поточної частини довгострокової заборгованості за 
договорами постачання та підряду  

Товари, роботи, 
послуги  

Визнання та погашення заборгованості перед: 
– постачальниками об’єктів матеріально-технічної бази та запасів для її 
експлуатації, а також підрядниками – за її обслуговування; 
– постачальниками послуг та виконавцями робіт, надання яких споживачам 
адмініструється керуючою компанією 

Розрахунками з 
бюджетом 

Визнання податкових зобов’язань з ПДВ при придбанні товарів, робіт та 
послуг, нарахування митних платежів (при імпорті обладнання та запасів) 

Таблиця 3. Активи та пасиви за бізнесVпроцесом
"Робота з постачальниками і підрядниками"
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необоротні матеріальні активи. Сюди ж
віднесено капітальні інвестиції та забез$
печення витрат, пов'язаних з операціями
та процедурами підтримки матеріально$
технічної бази. Ізмалов Я.О., визначаю$
чи серед основних напрямів досягнення
мети моделі інвестиційно$інноваційного
розвитку України "оновлення основних
засобів підприємств <…>, жилого та не$
жилого фондів тощо; впровадження пе$
редових інноваційних та ресурсозберіга$
ючих технологій" [3], наголошує на важ$
ливості удосконалення інформаційно$
аналітичного забезпечення, для чого він
визначає та обгрунтовує коло "основних
об'єктів у системі бухгалтерського облі$
ку, через які має відбуватись інвестицій$
но$інноваційний розвиток економіки Ук$
раїни" [3].

Такий підхід дозволяє виокремлюва$
ти капітальні інвестиції та витрати на
підтримку функціонування та розвиток
матеріально$технічної бази. А це сприяє
визначенню об'єктів виникнення витрат
та калькулювати собівартість окремих
видів сервісно$технічних послуг (табл. 1).

Сходим за складом об'єктів бухгал$
терського обліку є бізнес$процес "Під$
тримка функціонування та розвитку он$
лайн$платформи". Використання онлайн$
платформи вимагає не тільки виокремле$
них комп'ютерно$апаратних комплексів,
достатньо містких серверів для форму$
вання масивів даних та взаємодії зі спо$
живачами. Це вимагає розробки власно$
го або використання ліцензованого про$
грамного забезпечення, формування баз
даних, отже, в обліку об'єкти будуть
структуровані для виокремлення операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ У СФЕРІ ЖКГ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ У СФЕРІ ЖКГ

Об’єкти бухгалтерського обліку діяльності керуючої компаній у сфері ЖКГ 

Довідники Шаблони 

Довідник мешканців 

Довідник ОСББ 

Довідник приладів обліку 

Довідник постачальників і 
підрядників 

Довідник-номенклатура 
послуг 

Довідник-номенклатура 
тарифів 

Довідник-номенклатура 
пільг 

Шаблон тарифікації 
послуг 

Шаблон застосування 
пільг 

Шаблон калькулювання 
собівартості послуг 

Шаблон розрахунку 
резерву сумнівних боргів 

Шаблон тарифікації 
оплати праці 

Шаблон нарахування 
амортизації 

Визначають елементи організації бухгалтерського обліку: 

Рис. 1. Вплив бізнесVпроцесів на елементи організації об'єктів
бухгалтерського обліку діяльності керуючої компанії у сфері ЖКГ

Джерело: власна розробка втора.

Таблиця 4. Активи та пасиви за бізнесVпроцесом "Робота зі споживачами"

Господарські операції бізнес-процесу, пов’язані з об’єктом обліку 
Об’єкти бухгалтерського обліку Бізнес-процес «Надання послуг» Бізнес-процес «Супровід 

фінансових операцій» 
АКТИВИ 

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи (знос) Використання програмного забезпечення, комп’ютерного обладнання, 

серверів, онлайн-платформ для обслуговування споживачів 
Х 

Основні засоби (знос) Використання матеріально-технічної бази для надання послуг споживачам Х 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість  

Визнання та погашення відстроченої дебіторської заборгованості, за якою укладено додаткові угоди 
зі споживачами 

II. Оборотні активи 
Запаси Використання запасів для надання послуг споживачам Х 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

Визнання заборгованості споживачів за надані послуги  Погашення заборгованості 
споживачів за надані послуги 

– в т.ч. Резерв сумнівних боргів Нарахування резерву сумнівних боргів та списання безнадійної 
заборгованості споживачів за надані послуги 

Х 

Гроші та їх еквіваленти  Надходження та вибуття грошей та їх еквівалентів в результаті розрахунків зі споживачами за 
надані послуги та обслуговування фінансових операцій споживачів 

ПАСИВИ 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Довгострокові забезпечення Створення та використання довгострокових (понад рік) забезпечень 
під виконання гарантійних ремонтів житлового фонду та комунальної 
інфраструктури 

Х 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Поточна кредиторська заборгованість за: 

Розрахунками з бюджетом Визнання податкових зобов’язань з ПДВ при поставці послуг 
керуючою компанією споживачам 

Погашення податкових 
зобов’язань за основною 
діяльністю 

Розрахунками зі страхування 
Розрахунками з оплати праці 

Нарахування заробітної плати та ЄСВ працівникам, що організовують надання послуг та виконання 
робіт для споживачів  

Поточні забезпечення Створення та використання поточних (в межах року) забезпечень під 
виконання гарантійних ремонтів житлового фонду та комунальної 
інфраструктури 

Х 

Доходи майбутніх періодів Отримання оплати споживачами за пакети послуг, надання яких заплановано на наступні періоди 
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із ними. Використання спеціалізованих програмних про$
дуктів та платформ "хмарних" сервісів також визнача$
тимуть розрахунки керуючої компанії, які слід контро$
лювати та встановлювати напрями оптимізації. Крім
того, виникають пов'язані з цим витрати на досліджен$
ня та розробку, витрати капітального характеру на мо$
дернізацію онлайн$платформи, а також витрати на
інформаційну та комп'ютерну підтримку та обслугову$
вання її роботи (табл. 2).

Робота з постачальниками і підрядниками як реаль$
ними постачальниками послуг, надання яких населенню
адмініструє керуюча компанія, виділяємо в окремий
бізнес$процес, який охоплює договірну роботу та операції
придбання товарів та послуг, їх фінансове обслуговуван$
ня, а також операції нарахування пов'язаних з цим по$
датків та зборів. За постачальниками і підрядниками слід
виділяти активи та послуги, які придбає у них керуюча ком$
панія, а також обсяги наданих житлово$комунальних по$
слуг, які сама керуюча компанія не надає (табл. 3).

Бізнес$процес "Робота зі споживачами" охоплює
надання послуг різних категорій та видів, а також їх ма$
теріально$технічне, ресурсне та кадрове забезпечення.
Для ідентифікації об'єктів бухгалтерського обліку за
операціями керуючої компанії у сфері ЖКГ ми струк$
туруємо цей бізнес$процес на два підпроцеси: "Надан$
ня послуг" та "Супровід фінансових операцій" (табл. 4).

Для практичної реалізації даних напрямів вважає$
мо за доцільне визначити вплив структурування об'єктів
бухгалтерського обліку діяльності керуючої компанії у
сфері ЖКГ та елементи організації її системи бухгал$
терського обліку (рис. 1).

ВИСНОВКИ
На практиці виникає проблема, коли бізнес$процес

мають бути, перш за все, стандартизовані, а їх опис та
процедурне оформлення вимагає тривалих організа$
ційних зусиль, які мають лягти в основу реінжинірингу
бізнес$процесів. Це питання активно досліджуються у
літературі, проте вивчати його поза галузевим контек$
стом вважаємо недоцільним. Галузі ЖКГ притаманні
власні риси, ризики та обмеження. Тому формувати си$
стему обліково$інформаційної підтримки бізнес$про$
цесів керуючої компанії у сфері ЖКГ та їх реінжині$
рингу слід також у контексті рис таких бізнес$процесів.

Тому в результаті представленого дослідження нами
обгрунтовано склад об'єктів бухгалтерського обліку в
контексті господарських операцій керуючої компанії у
сфері ЖКГ за окремими бізнес$процесами. Крім того
нами продемонстровано доцільний перелік довідників
та шаблонів як елементів організації бухгалтерського
обліку таких компаній в умовах його цифровізації. Це
дозолить удосконалити систему інформаційно$обліко$
вої підтримки ухвалення управлінських рішень у діяль$
ності керуючої компанії у сфері ЖКГ.
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