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Гуцалюк О. М., Коцюрба О. Ю. теоретичні підходи до визначення сутності фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ

У статті систематизовано проблеми в роботі підприємств, що функціонують у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ). Визначено специфіку діяльності 
підприємств ЖКГ і систематизовано особливості: основоположні для ЖКГ як сфери національного господарства країни; обумовлені сучасними соціально-економічними 
умовами та рівнем розвитку держави. Виокремлено теоретичні підходи до трактування поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства» (системний, про-
цесний, програмно-цільовий, витратний, вартісний, резервний та структурний). Уточнено сутність фінансового забезпечення діяльності підприємства ЖКГ із застосу-
ванням процесного (розгляд фінансового забезпечення як процесу) і структурного (виокремлення складових фінансового забезпечення, а саме: формування достатнього 
обсягу раціонально структурованих фінансових ресурсів та генерування грошових потоків) підходів, а також специфіки діяльності підприємств ЖКГ, головною з функцій 
якого є соціальна, що  полягає в безперервному забезпеченні населення, підприємств різних галузей та організацій якісними житлово-комунальними послугами.
Ключові слова: фінансове забезпечення, житлово-комунальне господарство (ЖКГ), фінансові ресурси, грошові потоки.
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Гуцалюк А. Н., Коцюрба О. Ю. Теоретические подходы к определению  

сущности финансового обеспечения деятельности предприятий ЖКХ
В статье систематизированы проблемы в работе предприятий, которые 
функционируют в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Определена 
специфика деятельности предприятий ЖКХ и систематизированы её особен-
ности: основополагающие для ЖКХ как сферы национального хозяйства стра-
ны; обусловленные современными социально-экономическими условиями и уров-
нем развития государства. Выделены теоретические подходы к трактованию 
понятия «финансовое обеспечение деятельности предприятия» (системный, 
процессный, программно-целевой, затратный, стоимостный, резервный и 
структурный). Уточнена сущность финансового обеспечения деятельности 
предприятия ЖКХ с точки зрения процессного (финансовое обеспечение рассма-
тривается как процесс) и структурного (выделение следующих составляющих 
финансового обеспечения: формирование достаточного объема рационально 
структурированных финансовых ресурсов и генерирование денежных пото-
ков) подходов, а также с учетом специфики деятельности предприятий ЖКХ, 
главной из функций которого является социальная, которая реализуется через 
непрерывное обеспечение населения, предприятий различных отраслей и орга-
низаций качественными жилищно-коммунальными услугами.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ), финансовые ресурсы, денежные потоки.
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Gutsaliuk O. M., Kotsiurba O. Yu. Theoretical Approaches to Defining the Essence of 
Financial Assuring the Activities of Enterprises of Housing and Communal Services

The article systematizes issues in the work of the enterprises that operate in the field of 
housing and communal services (HCS). Specificity of activities of the enterprises of HCS 
has been determined and its features have been systematized: the fundamental ones 
for HCS as sector of the national economy; the ones, which are determined through 
the current socio-economic conditions and the level of development of the State. Theo-
retical approaches to interpreting the concept of «financial assurance of activities of 
enterprise» (system, process, special-purpose, cost-intensive, value, reserve and struc-
tural approaches) have been selected. Nature of financial assurance of activities of 
HCS enterprise has been clarified in terms of process (financial assurance considered 
as a process) and structural (the following components of financial assurance are se-
lected: forming an amount of rationally structured financial resources and generating 
cash flows) approaches, and taking into account specifics of activities of housing and 
communal services enterprises, the main function of which is the social, which is imple-
mented through continuous providing high-quality housing and communal services to 
the population, enterprises of various industrial branches and organizations. 
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Важливим критерієм оцінки соціально-економічної 
ситуації в країні є дослідження стану житлово-
комунального господарства (ЖКГ) як однієї із прі-

оритетних галузей національно-господарського комп-
лексу. Надаючи велику кількість видів послуг, у порів-
нянні з іншими підприємствами невиробничої сфери, 
здійснюючи діяльність у сферах експлуатації житлового 
фонду, зовнішнього благоустрою та освітлення, кому-
нального і побутового обслуговування, газо- та тепло-
забезпечення, готельного господарства, господарчого 
управління житловим і комунальним господарством та 
пожежної охорони, підприємства ЖКГ реалізують соці-
альну функцію через забезпечення життєдіяльності на-
селених пунктів.

Незважаючи на соціальну значущість даної галузі, її 
стан у сучасних умовах характеризується як кризовий, а 
серед основних проблем у роботі підприємств, що функ-
ціонують у сфері ЖКГ, можна виокремити такі [1 – 9]: 
гостра нестача фінансових ресурсів та високий рівень їх 
втрат; залишковий характер і недосконале бюджетне фі-
нансування житлово-комунального господарства; нера-
ціональна система формування витрат на виробництво 
послуг та відсутність економічних стимулів їх зниження; 
недосконалість тарифної політики (невідповідність за-
тверджених тарифів за надані послуги їх собівартості); 
недостатня платоспроможність споживачів житлово-
комунальних послуг (несвоєчасні, неповні розрахунки 
споживачів житлово-комунальних послуг); високий рі-
вень зношуваності устаткування підприємств та його 
технологічна відсталість; застосування неефективних та 
застарілих методів управління підприємствами комп-
лексу; низькі темпи реформування галузі; нестабільне 
житлово-комунальне законодавство; недостатній рівень 
інвестицій у галузь; відособленість (самоізольованість) 
окремих підгалузей і відсутність взаємодії між ними (не-
кластерність); відсутність виваженої державної стратегії 
з комплексного підходу до запровадження ринкових від-
носин в галузі; нераціональне та неефективне викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів.

У комплексі дані проблеми з існуючими причинно-
наслідковими зв’язками між ними обумовлюють погір-
шення господарсько-фінансової діяльності та щорічне 
зростання кількості збиткових підприємств у сфері 
ЖКГ, що підкреслює необхідність більш поглибленого 
дослідження питань фінансового забезпечення їх діяль-
ності з метою вироблення рекомендацій щодо вдоско-
налення його формування та управління.

Різним аспектам теорії фінансів та питанням фі-
нансового забезпечення діяльності підприємств при-
свячено чимало наукових праць таких зарубіжних та 
віт чизняних фахівців, як Г. М. Азаренкова, Л. Д. Буряк,  
О. Ф. Вожжова, В. В. Глущенко, Р. С. Дяків, Д. М. Д’я-
ко ненко, Л. П. Іскренко, Н. І. Карпишин, Г. Г. Кірейцев,  
О. І. Москаль, Д. С. Олійник, К. А. Олійник, А. М. Под-
дєрьогін, Г. Б. Погріщук, В. М. Опарін, О. Р. Романенко, 
С. І. Юрій та ін. Питання, пов’язані з розвитком фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ, знайшли своє 
відображення у працях О. В. Абрамової, І. А. Бойко,  
В. М. Бутирінової, М. М. Забаштанського, І. В. Запатрі-
ної, В. В. Костецького, Є. О. Кулягіної, О. В. Нагорної,  

Л. К. Саєнко, І. Г. Сокиринської, В. Ю. Світличної, О. А. Чер - 
нявської, Т. П. Юр’єва та ін. 

Аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних еко-
номістів дозволив зробити висновок, що, незважаючи 
на значну кількість робіт, питанням визначення поняття 
«фінансове забезпечення діяльності підприємства ЖКГ» 
потрібної уваги не приділялося, що обґрунтовує актуаль-
ність обраної теми дослідження та обумовлює його мету.

Метою статті є уточнення поняття «фінансове 
забезпечення діяльності підприємства житлово-кому-
нального господарства» на основі узагальнення теоре-
тичних підходів до визначення його сутності та з ураху-
ванням специфіки діяльності підприємств ЖКГ.

Визначення і формулювання мети статті обумов-
лено й тим, що науковий підхід до аналізу будь-якої про-
блеми потребує першочергового дослідження терміно-
логії шляхом поглиблення розуміння сутності та змісту 
відповідних категорій з точки зору різних учених.

Необхідно зазначити, що під забезпеченням у 
цілому слід розуміти створення матеріальних, 
фінансових, інформаційних умов виробничої ді-

яльності людей, підприємств, об’єктів [10], а термін «фі-
нансове забезпечення» набуває специфічних особливос-
тей залежно від сфери його застосування, серед яких:
 «фінансове забезпечення місцевого самовря-

дування», що в роботі Г. І. Золотько [11, с. 6] 
трактується як співвідношення обсягу фінан-
сових ресурсів, акумульованих у місцевому 
бюджеті у вигляді доходів, і обсягу витратних 
зобов’язань, обумовлених виконанням функцій 
і повноважень муніципального утворення про-
тягом фінансового року;

 «фінансове забезпечення інноваційної діяль-
ності підприємств» як процесу формування та 
використання фінансових ресурсів, спрямова-
них на здійснення інноваційної діяльності з 
метою отримання позитивного економічного 
ефекту від розробки та запровадження інно-
ваційних продуктів та технологій [12] або як 
сукупності економічних відносин, що виника-
ють з приводу пошуку, залучення і ефективно-
го використання фінансових ресурсів, а також 
організаційно-управлінських принципів, мето-
дів і форм впливу цих ресурсів на інноваційний 
розвиток національної економіки [13, с. 91];

 «фінансове забезпечення екологоорієнтованого 
розвитку» як сукупності форм, методів, інстру-
ментів формування і використання фінансових 
ресурсів органів державної та місцевої влади, 
суб’єктів підприємницької діяльності, спря-
мованих на створення сприятливих умов для 
забезпечення екологоорієнтованого розвит ку 
окремих регіонів і країни в цілому [14];

 «фінансове забезпечення відтворювального про-
цесу» як покриття відтворювальних витрат за ра-
хунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єк-
тами господарювання і державою [15, с. 8].

http://www.business-inform.net
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Слід зробити висновок, що розглянуті дефініції 
підтверджують різноспрямованість трактування 
даної економічної категорії та необхідність роз-

криття її змісту з урахуванням специфіки сфери засто-
сування. Тому для уточнення поняття «фінансове забез-
печення діяльності підприємства ЖКГ» необхідним є 
визначення особливостей функціонування підприємств 
даної галузі.

У [16] акцентовано увагу на те, що ЖКГ має низ-
ку специфічних особливостей, що характеризують його 
як складну, багатоелементну, динамічну, організаційно-
економічну систему. До таких особливостей належать: 
висока соціальна значимість, специфічна структура до-
ходів та витрат підприємств, одночасність виробництва 
і споживання послуг, гарантований збут послуг, місце-
вий характер виробництва і споживання послуг, великі 
площі обслуговування, різноманітність робіт.

Як зазначено в [17], специфіка діяльності підпри-
ємств ЖКГ зумовлює і специфіку організації їх фінан-
сів та особливостей фінансування галузі. Так, у роботі 
[18] розкрито специфічні особливості організації фі-
нансів підприємств ЖКГ в умовах ринкової економіки,  
а саме: багатогалузевий характер цих підприємств; тіс-
ні взаємини з бюджетною системою, які проявляються 
в необхідності субсидування підприємств з бюджетів 
різних рівнів, фінансування різних цільових програм; 
специфічна процедура тарифоутворення на житлово-
комунальні послуги. У свою чергу, серед особливостей 
фінансування підприємств комунального господарства 
О. В. Нагорною [19, с. 6 – 7] визначено втрату ними від-
творювальної спроможності амортизаційних відраху-
вань; неможливість подальшого розвитку підприємств 
лише за рахунок прибутку; відсутність фінансово-кре-
дитного забезпечення галузі; прибуток підприємств 
фор мується в основному за рахунок платежів від оплати 
за комунальні послуги. 

На основі узагальнення представлених у [16; 18; 
19, с. 6 – 7; 20, с. 481; 21, с. 34 – 38; 22, с. 11] особливос-
тей сфери ЖКГ і найбільш суттєвих проблем, що харак-
терні для діяльності підприємств цієї галузі, вважаєть-
ся за доцільне їх об’єднання у такі групи: особливості, 
основоположні для ЖКГ як сфери національного госпо-
дарства країни (висока соціальна значущість; особлива 
значимість санітарно-епідеміологічного та екологічного 
контролю; локальність виробництва та споживання по-
слуг; одночасність виробництва та споживання послуг; 
тісна взаємодія всіх підгалузей ЖКГ; відсутність запасів 
готової продукції; великі площі обслуговування; дер-
жавний контроль за рівнем якості послуг; необхідність 
оцінки діяльності ЖКГ за соціальними показниками; 
державне регулювання ціни на житлово-комунальні по-
слуги; специфічна структура основних засобів та витрат 
підприємств ЖКГ; взаємозв’язок ЖКГ та підприємств 
всіх видів економічної діяльності) та особливості, які 
обумовлені сучасними соціально-економічними умо-
вами та рівнем розвитку держави (технічна відсталість 
ЖКГ; невідповідність вартості житлово-комунальних 
по слуг рівню їх якості; нераціональне використання 
фінансових ресурсів; значні обсяги дебіторської та кре-
диторської заборгованостей; невідповідність житла ви-

могам, що висуваються до житлових приміщень; моно-
полізм у сфері ЖКГ; збитковість підприємств ЖКГ; при-
ватизація житлового фонду; неможливість відмови від 
житлово-комунальних послуг; висока залежність від бю-
джетних коштів; низький рівень інвестиційної приваб-
ливості ЖКГ; низька кредитоспроможність житлово-
ко му нальних підприємств). Безумовно, розуміння особ - 
ливостей функціонування житлово-комунального гос-
подарства дає можливість поглиблювати зміст фінансо-
вого забезпечення діяльності підприємств з урахуван-
ням специфіки цієї галузі національної економіки. 

Важливо звернути увагу на те, що у вітчизняній та 
зарубіжній науковій літературі немає єдиної точ-
ки зору щодо визначення поняття «фінансове за-

безпечення діяльності підприємства», та існує достатня 
кількість варіантів його трактування. Так, О. М. Колоді-
зєвим [13] на основі критичного аналізу та узагальнення 
теоретичних положень сучасної теорії фінансів запропо-
новано використовувати п’ять науково-методичних під-
ходів до розуміння сутності поняття «фінансове забез-
печення», а саме: ресурсний, витратний, структурний, 
функціональний та комплексний. Проте проведений у 
роботі аналіз наукових джерел [3, 11 – 13, 19, 23 – 61],  
в яких висвітлено теоретичні аспекти щодо досліджен-
ня змісту фінансового забезпечення діяльності підпри-
ємства, дозволив зробити висновок про необхідність 
доповнення переліку виокремлених О. М. Колодізєвим 
[13] підходів (рис. 1).

Представників того чи іншого змістовного підходу 
до визначення поняття «фінансове забезпечення діяль-
ності підприємства», наукові праці яких було дослідже-
но, представлено в табл. 1.

З метою уточнення поняття «фінансове забезпе-
чення діяльності підприємства ЖКГ» було застосовано 
метод контент-аналізу. Виокремлені в процесі його реа-
лізації компоненти подано в табл. 2.

У статті запропоновано вдосконалити процедуру 
реалізації контент-аналізу шляхом об’єднання виокрем-
лених компонент за узагальнюючими групами, що до-
зволяє уникнути громіздкості визначення, робить його 
простим, зрозумілим і лаконічним. При цьому доповнен-
ня (нарощення обсягу) поняття уможливлюється із ура-
хуванням специфіки сфери його вживання. 

Аналіз досліджуваної вибірки визначень поняття 
«фінансове забезпечення діяльності підприємства», що 
пропонуються вітчизняними та зарубіжними вченими-
науковцями, дозволив в кожній із груп компонент (див. 
табл. 2) визначити ключові з них. Так, у першій групі,  
в якій об’єднано компоненти, що відображують сутність 
системного, процесного, програмно-цільового, витрат-
ного, вартісного, резервного та структурного підходів 
до визначення досліджуваного поняття та розкрива-
ють ключові аспекти формування фінансового забезпе-
чення, за максимальною кількістю згадувань відібрано 
компоненту «процес (або діяльність щодо) формування, 
розподілу і цільового використання фінансових ресур-
сів»; у другій групі, у якій згруповано компоненти, що 
відображують цільове призначення та результативність 
фінансового забезпечення, – «рентабельність (прибут-
ковість), ефективне функціонування». 
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Змістовні підходи до визначення поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства»

Програмно-
цільовий підхід  

 фінансове
забезпечення

розглядається як
комплекс заходів,
що реалізуються
для досягнення

фінансових
і нефінансових

цілей
підприємства

Процесний
підхід

 

фінансове
забезпечення

розглядається як
процес акумуляції

суб’єктами
господарювання

фінансових ресурсів,
їх подальшого

розподілу і цільового
використання

 

 
 

 

Витратний
підхід  

 фінансове
забезпечення

розглядається як
покриття витрат

за рахунок
фінансових

ресурсів

 

Вартісний
підхід

 

 фінансове
забезпечення

розглядається як
сукупність коштів,
що спрямовуються

на фінансування
діяльності

підприємства
в цілому та окремих

його підрозділів

 фінансове
забезпечення

розглядається як
структурний елемент
системи фінансування

або фінансового
механізму

підприємства
 

Структурний підхід  

фінансове
забезпечення

розглядається як
сукупність фінансових

відносин щодо
залучення, розподілу

та використання
капіталу

фінансове
забезпечення

розглядається як
система форм

і методів, 
інструментів

та умов
фінансування

фінансове забезпечення
розглядається як

фінансова спроможність
(можливість)
підприємства

забезпечувати власні
потреби

  

Системний підхід  

 

Резервний підхід  

Рис. 1. перелік та зміст підходів до визначення поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства»
Джерело: розроблено автором.

таблиця 1

представники виокремлених підходів до визначення поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства»

підхід характеристика підходу представник(-и)

1 2 3

Програмно-
цільовий

Розглядається як комплекс заходів, що реалі зу-
ються для досягнення фінансових та нефінан-
сових цілей підприємства

В. В. Глущенко, Ю. В. Параніч [29], О. В. Грін [30], Л. І. Зят-
ковська [34, с. 40], О. В. Міщук [45, с. 9], О. М. Пєтухова [52]

Системний

Розглядається як система (сукупність) відносин 
щодо залучення, розподілу й використання 
капіталу

М. М. Забаштанський [3, с. 6], О. М. Колодізєв [13], О. В. На-
горна [19, с. 3], І. О. Бойко [24, с. 8], С. В. Большаков [25,  
с. 437], Л. П. Іскренко [35, с. 3 – 4], В. В. Костецький [40,  
с. 4], О. І. Москаль [46], Т. В. Пепа [51]

Розглядається як система форм і методів, 
інструментів та умов фінансування

Ю. М. Воробйов [28, с. 46], Н. І. Карпишин [36], О. О. Коха-
лик, Л. С. Томашик [41, с. 70], О. І. Куцик [43], В. М. Опарін 
[48, с. 56], О. О. Супрун [57, с. 123]

Процесний

Розглядається як процес (або діяльність щодо) 
акумуляції капіталу суб’єктами господарювання, 
його подальшого розподілу і цільового викори-
стання 

І. В. Авраменко [23, с. 71], Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, 
Н. Л. Кремпова [27, с. 108], М. Я. Дем’яненко [32, с. 20],  
Г. В. Киценко [37, с. 4], І. С. Козій [39], С. О. Кравченко,  
С. С. Марковський [42], О. І. Лєонова [44, с. 6], Д. С. Олій-
ник [47, с. 5], Л. Н. Павлова [49, с. 110], Л. К. Саєнко [55],  
І. Г. Сокиринська [56], Е. А. Уткін [58, с. 342], Г. Г. Кірейцев 
[60, с. 20], С. І. Юрій, В. М. Федосов [61, с. 94]

Витратний Розглядається як покриття затрат за рахунок 
фінансових ресурсів О. Р. Романенко [53]

Вартісний
Розглядається як сукупність коштів, що спря мо- 
 вуються на фінансування діяльності підпри-
ємства в цілому та окремих його підрозділів

Л І. Когут [38, с. 73]
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Закінчення табл. 1

1 2 3

Структурний
Розглядається як структурний елемент систе-
ми фінансування або фінансового механізму 
підприємства

Я. Буздуган [26], Д. М. Д’яконенко [33, с.9], І. П. Параска 
[50, с. 129]

Резервний
Розглядається як фінансова спроможність 
(можливість) підприємства забезпечувати власні 
виробничі потреби

О. Є. Гудзь [31], М. В. Рубаха [54, с. 8], І. М. Карасьова  
[59, с. 216]

таблиця 2

Групування компонент, що формують поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства»

Компоненти,  
щовідображують 
сутність поняття

Назва компоненти Кількість  
згадувань

Автори, що використовують компо-
ненту при формуванні поняття *

Компоненти, що 
відображують зміст 
підходів до визна-
чення фінансового 
забезпечення та 
ключові аспекти 
його формування

Процес формування, розподілу і цільового 
використання фінансових ресурсів 14 [23, 27, 32, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 55, 56, 

58, 60, 61]

Складова, структурний елемент 3 [26, 33, 50]

Система відносин 10 [3, 13, 19, 24, 25, 35, 40, 46, 51]

Система методів, способів, форм 
фінансування діяльності 6 [28, 36, 41, 43, 48, 57]

Сукупність заходів 4 [29, 34, 45, 52]

Можливість, спроможність 2 [31, 54]

Покриття витрат 1 [53]

Сукупність коштів 1 [38]

Ресурсне забезпечення 7 [24, 29, 31, 43, 48, 54, 59]

Джерела формування фінансових ресурсів, 
оптимізація їх структури 7 [24, 36, 39, 47, 52, 56, 57]

Розподільчий характер 3 [24, 50, 51]

Фінансові потоки 2 [51, 56]

Фінансовий механізм 2 [26, 56]

Часові і ресурсні обмеження 1 [46]

Компоненти,  
що відображують 
цільове призна-
чення фінансового 
забезпечення, його 
результативність

Завдання фінансової політики 1 [60]

Виробничі завдання, потреби 3 [3, 51, 54]

Інвестиційно-інноваційні процеси 3 [3,13, 44]

Забезпечення стійкості 3 [3, 29, 35]

Організаційно-управлінські принципи, ме-
тоди і форми впливу 2 [13, 46]

Економічне зростання, розвиток 5 [40, 43, 44, 47, 57]

Забезпечення якісними послугами 1 [19]

Формування доходів і фондів підприємства 1 [50]

Відтворювальні процеси 4 [27, 35, 51, 56]

Створення фінансових резервів 1 [47]

Рентабельність (прибутковість), ефективне 
функціонування 7 [19, 23, 35, 37, 39, 40, 42]

Задоволення потреб суспільства 1 [23]

примітка: * – деякі автори пропонують до розгляду декілька визначень досліджуваного поняття, в яких повторюються окремі компоненти.

Вибір ключової компоненти в першій групі свід-
чить, що більшість науковців [23, 27, 32, 37, 39, 42, 44, 
47, 49, 55, 56, 58, 60, 61] дотримуються думки щодо не-
обхідності використання саме процесного підходу для 
визначення досліджуваного поняття та розглядають 
його як процес формування, розподілу та використан-

ня фінансових ресурсів. Проте, вважається за доцільне 
для трактування поняття «фінансове забезпечення ді-
яльності підприємства» використовувати й структур-
ний підхід, що дозволяє уточнити зміст цього процесу 
з позиції його складових: формування достатнього об-
сягу раціонально структурованих фінансових ресурсів 
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(оптимального співвідношення їх складових, що форму-
ються з різних джерел, і нарощення достатнього їх об-
сягу); генерування грошових потоків (за рахунок ефек-
тивного управління ними). Слід зазначити, що виділен-
ня таких складових обумовлено тим, що у сукупності та 
взаємозв’язку вони відображують комплексний процес 
управління фінансовими ресурсами, а саме їх форму-
вання, розподіл та використання. 

Виокремлення першої складової пояснюється тим, 
що достатність та раціональність формування фінансо-
вих ресурсів є одним із головних фінансових завдань, 
що стоїть перед керівництвом підприємства, реалізація 
яких є необхідно умовою для досягнення фінансових та 
не фінансових короткострокових та довгострокових ці-
лей як пріоритетних напрямів забезпечення його жит-
тєдіяльності. 

У свою чергу, управління грошовими потоками 
дозволяє: виявляти причини зміни обсягів та структури 
(аналізується на конкретну дату) фінансового капіталу, 
що відбулися в попередньому періоді внаслідок різно-
спрямованого динамічного руху грошових потоків у 
про цесі здійснення підприємством операційної, фінан-
сової та інвестиційної діяльності; виявляти напрями 
трансформації структури капіталу в майбутньому за 
рахунок прискорення руху грошових потоків, яке умож-
ливлюється шляхом проведення постійного моніторин-
гу показників їх оцінювання.

Враховуючи результати проведеного контент-ана-
лізу та специфіку діяльності підприємств, що функціо-
нують у сфері ЖКГ, під фінансовим забезпеченням діяль-
ності підприємства житлово-комунального господарства 
пропонується розуміти процес формування достатніх за 
обсягом і раціональних за структурою фінансових ресур-
сів та генерування грошових потоків підприємства для 
підвищення його ефективного функціонування і реаліза-
ції соціальної функції, пов’язаної з безперервним надан-
ням населенню, підприємствам різних галузей та органі-
заціям якісних житлово-комунальних послуг.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна зробити висновки, що, на 

відміну від існуючих дефініцій, запропоноване визна-
чення поняття «фінансове забезпечення діяльності 
підприємства житлово-комунального господарства» 
побудовано із застосуванням процесного (розгляд фі-
нансового забезпечення як процесу) і структурного 
(виокремлення складових фінансового забезпечення, 
а саме: формування достатнього обсягу раціонально 
структурованих фінансових ресурсів та генерування 
грошових потоків) підходів, а також специфіки діяль-
ності підприємств ЖКГ, головною з функцій якого є 
соціальна, що полягає в безперервному забезпеченні 
населення, підприємств різних галузей та організацій 
якісними житлово-комунальними послугами. 

Визначення складових фінансового забезпечення 
дозволить комплексно підійти до процесу його форму-
вання через оптимізацію структури фінансових ресур-
сів й управління вхідними та вихідними грошовими по-
токами.                      
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