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Постановка проблеми. Управління фінансово-еконо-
мічною безпекою є частиною загальної стратегії управ-
ління підприємством як системою. У довгостроковій пер-
спективі роль фінансово-економічної безпеки загалом та 
її складових елементів зокрема є невід’ємним складником 
стратегічного планування діяльності.

Водопровідно-каналізаційне господарство є однією з 
найважливіших галузей економіки України. Послуги, що 
надаються цими підприємствами, є невід’ємними склад-
никами життя та розвитку сучасної людини. Припинення 
діяльності підприємств водопостачання та водовідве-
дення неминуче веде до техногенної катастрофи. 

З огляду на критичне технічне, економічне та фінан-
сове становище підприємств галузі, необхідні пошук 
та застосування нових ефективних методів, які б забез-
печували не тільки ефективність функціонування, але й 
безпеку підприємства. Саме тому формування системи 
фінансово-економічної безпеки підприємств галузі є 
об’єктивною необхідністю сучасного управління. 

Оскільки сьогодні проблема фінансово-економічної 
безпеки підприємств набуває першочергового значення, 
виникає потреба у розробленні системи моніторингу її 
забезпечення. Наявніі моделі та методи управління фінан-
совими ресурсами, такі як фінансовий аналіз, контроль, 
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планування, прогнозування, в сучасних умовах господа-
рювання не здатні до оперативного та адекватного реагу-
вання на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства. Недосконалість систем збору, обробки, сис-
тематизації фінансової інформації не дає змоги повною 
мірою використовувати вищеназвані методи та прийоми, 
а також формулювати об’єктивні висновки.

Забезпечення фінансово-економічної безпеки, оцінка 
її рівня, прогнозування можливих загроз потребує пев-
ного інформаційно-аналітичного забезпечення. Окрім 
того, підприємство потребує постійного моніторингу 
стану фінансово-економічної безпеки і в процесі страте-
гічних перетворень. 

Таким чином, основним інструментом, що дає змогу 
швидко реагувати на постійні зміни зовнішнього та вну-
трішнього середовища, є моніторинг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблеми моніторингу в системі забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства присвячені 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, таких 
як С. Астистов, О. Барановський, І. Бланк, А. Борисов, 
В. Галіцин, М. Дем’яненко, М. Єрмошенко, Ю. Калюх, 
Р. Каплан, Л. Лігоненко, О. Мозенков, Н. Москаленко, 
Л. Новикова, Л. Савченко, В. Савчук, Г. Ситник та інші. 
Теоретичні аспекти поняття «моніторинг» у загальному 
розумінні розкриті в працях таких авторів, як Е.М. Корот-
ков, Б.Г. Литвак, П.І. Кононенко, Д. Хан, Н.Г. Данилочкіна, 
М.О. Кизим, В.А. Забродський, О.С. Олексюк, І.Й. Плікус 
та інші. Проте поза увагою залишились питання форму-
вання системи моніторингу фінансово-економічної без-
пеки підприємств водопостачання та водовідведення.

Метою статті є поглиблення теоретико-методологіч-
них підходів та практичних основ застосування методів 
стратегічного моніторингу фінансово-економічної без-
пеки на підприємствах водопостачання та водовідведення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Моніто-
ринг фінансово-економічної безпеки можна умовно поді-
лити на два блоки: моніторинг фінансової діяльності під-
приємства і моніторинг фінансового стану та моніторинг 
економічної безпеки.

Моніторинг фінансової діяльності підприємства 
передбачає постійне спостереження грошових потоків, 
використання власних та залучених коштів тощо. Моніто-
ринг фінансового стану підприємства є кількісним вира-
женням його фінансового стану. 

Моніторинг економічної безпеки передбачає оцінювання 
кількісних та якісних показників діяльності підприємства 
загалом для оцінки можливих або існуючих загроз [1, с. 35].

Отже, моніторинг обмежується лише дослідженням 
внутрішнього стану або чинників внутрішнього харак-
теру діяльності підприємства. 

Проте, з огляду на складність виробничих відносин 
на підприємствах водопостачання та водовідведення, спе-
цифічність їх місії, різноманітність виконуваних ними 
функцій та високу соціальну значущість, ефективність 
їхньої діяльності визначається не тільки внутрішніми, а й 
багатьма зовнішніми факторами. Кожний із цих факторів 
впливає на забезпечення фінансово-економічної безпеки. 

Тому для забезпечення фінансово-економічної без-
пеки підприємства дослідження повинні проводитися 
не тільки в межах внутрішнього середовища, важливим 
є вивчення й умов та чинників зовнішнього середовища 
суб’єкта господарювання. 

Враховуючи всі вищезазначені фактори, пропону-
ється під моніторингом фінансово-економічної безпеки 
підприємств водопостачання та водовідведення розуміти 
спеціально організовану, постійно та безперервно діючу 

систему, за допомогою якої здійснюється процес збору, 
накопичення, систематизації, аналізу інформації, яка 
встановлює чинники впливу зовнішнього і внутрішнього 
середовища, що впливають на діяльність підприємств та 
формують рівень його фінансово-економічної безпеки.

Сутність моніторингу системи фінансово-економіч-
ної безпеки підприємств водопостачання та водовідве-
дення проявляється через специфіку їхньої діяльності. 
Тому поряд із стандартними процесами, що є притаман-
ними моніторингу, слід розробляти ті його напрями, які 
враховували б дію факторів, притаманних саме цим під-
приємствам.

Враховуючи вищезазначене, ми вважаємо, що сутність 
моніторингу системи фінансово-економічної безпеки під-
приємства полягає у наданні достовірної, повної інформа-
ції про фінансовий стан та складники фінансової безпеки, 
динаміку складників економічної безпеки підприємства, а 
також чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, 
які його зумовлюють.

Отже, вважаємо за доцільне запропонувати таку 
структуру комплексного моніторингу фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства, як моніторинг середовища 
(зовнішнього і внутрішнього) та фінансово-економічний 
моніторинг.

Моніторинг середовища полягає у впровадженні 
постійно діючої системи організації спостереження за 
станом факторів зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, здійсненні їх оцінки, прогнозування, формування 
інформаційної бази для подальших досліджень. Об’єктом 
моніторингу є зовнішні і внутрішні фактори, за рахунок 
яких досягається певний рівень фінансово-економічної 
безпеки підприємств.

На етапі формування інформаційної бази моніторингу 
необхідно визначити стан об’єкта дослідження, для чого 
встановлюються напрями та взаємозв’язок інформацій-
них потоків, які його описують. Це дасть змогу розробити 
систему, яка забезпечуватиме суб’єктів моніторингу необ-
хідною оперативною первинною інформацією про стан 
об’єкта моніторингу в певний період часу.

Водночас, досліджуючи кожний складник внутріш-
нього та зовнішнього середовища, слід звертати особливу 
увагу на специфіку діяльності підприємств водопоста-
чання та водовідведення. Тому у стандартних складниках 
фінансово-економічної безпеки слід деякі з них розгля-
дати в контексті діяльності цієї галузі.

Так, досліджуючи складник споживачів, необхідно 
звернути увагу на те, що основними споживачами під-
приємств водопостачання та водовідведення є населення, 
бюджетні установи різних рівнів та інші споживачі. При 
цьому населення як основний споживач буде виступати 
найвагомішим фактором впливу за цим складником. За 
контингентом постачальників необхідно виділити такі 
напрями, як відносини з постачальниками енергоносіїв, 
що формують основну суму кредиторської заборгованості 
за даними підприємствами [2].

Через високу соціальну значущість підприємств водо-
постачання та водовідведення та пильну увагу до них як з 
боку органів влади, так і з боку споживачів за цим склад-
ником також повинна здійснюватися оцінка можливих 
загроз.

Здійснюючи моніторинг внутрішнього середовища, 
особливу увагу слід приділити процесу виробництва та 
надання послуг, а разом із цим – і технічному складнику. 
Адже особливістю підприємств водопостачання та водо-
відведення є безперервність надання послуг, яка забез-
печується шляхом утримання основних засобів в належ-
ному стані.
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Моніторинг середовища підприємств проводиться з 
періодичністю, що відповідає динамічності зміни факто-
рів зовнішнього та внутрішнього середовища. Крім того, 
тривалість та періодичність процесу моніторингу повинна 
визначатися відповідно до термінів збору інформації, її 
систематизації та обробки. Також повинні бути враховані 
кінцеві терміни прийняття управлінських рішень. При 
цьому головною метою дії системи моніторингу є забезпе-
чення своєчасності прийняття управлінських рішень, спря-
мованих на забезпечення стабільності діяльності, поперед-
ження або усунення дії загроз, виправлення їх наслідків та 
забезпечення фінансово-економічної безпеки.

Якщо в процесі розроблення ефективної системи 
моніторингу середовища підприємства забезпечується 
дотримання вищезазначених умов, є можливість опера-
тивно відстежувати зміни досліджуваних факторів, своє-
часно визначати та реагувати на зміни зовнішнього серед-
овища підприємств водопостачання та водовідведення, 
оцінити наміри та поведінку основних контрагентів та 
своєчасно вжити заходів щодо забезпечення відповідного 
рівня фінансово-економічної безпеки у довгостроковій 
перспективі.

Отже, в межах створюваної системи моніторингу 
фінансово-економічної безпеки підприємства можна вирі-
шувати такі питання, як: 

– спостереження, збір та нагрома-
дження інформації про зміни факторів 
середовища у динаміці;

– визначення тенденцій змін факторів 
середовища;

– здійснення оцінки впливу факторів 
зовнішнього середовища і внутрішнього 
середовища на рівень фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства; 

– аналіз трендів та тенденцій впливу 
факторів у динаміці;

– прогнозування тенденції зміни фінан-
сово-економічної безпеки підприємства з 
урахуванням впливу факторів середовища; 

– становлення системи інформаційного 
забезпечення прийняття управлінських 
рішень для забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємств у довгостроко-
вій перспективі [3, с. 120].

Моніторинг впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища на рівень фінан-
сово-економічної безпеки підприємств 
водопостачання та водовідведення перед-
бачає певну послідовність етапів (рис. 1).

Так, на першому етапі моніторингу 
середовища передбачається встановлення 
цілей та визначення завдань моніторингу 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Крім того, необхідно визначити фактори 
впливу на результат забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки підприємств 
водопостачання та водовідведення та 
визначити найвагоміші елементи фінан-
сово-економічної безпеки, на які може бути 
здійснений цей вплив.

Другий етап передбачає здійснення 
оцінки динамічності обраних факторів. 

Усі фактори доцільно виокремити в такі 
групи, як:

– фактори впливу на діяльність підпри-
ємств із високою динамічністю, які з часом 
можуть змінюватися; 

– фактори посередньої динамічності впливу – вплив із 
часом суттєво не змінюється;

– фактори слабкого впливу – вплив із часом залиша-
ється майже незмінним. 

При цьому сила впливу та динамічність факторів 
впливу може зазнавати змін. Отже, фактори можуть пере-
ходити від однієї групи до іншої.

Далі усі фактори, які впливають на фінансово-еконо-
мічну безпеку підприємств водопостачання та водовідве-
дення, слід поділити на фактори-стимулятори і фактори-
дестимулятори залежно від характеру впливу на її рівень. 
Такий розподіл дає змогу завчасно спрогнозувати тенден-
ції змін у діяльності під їх впливом та внести відповідні 
коригування до стратегії розвитку підприємства загалом 
та до системи фінансово-економічної безпеки зокрема.

Наступним кроком є вибір методів оцінки впливу фак-
торів середовища на фінансово-економічну безпеку під-
приємств. 

В економічній літературі розроблено та запропоно-
вано безліч методів оцінки. Всі методи, які можуть бути 
застосовані для оцінки факторів впливу середовища на 
фінансово-економічну безпеку підприємств водопоста-
чання та водовідведення, можна поділити на методи про-
гнозування, методи моделювання, методи оцінки наслід-
ків, експертні методи. 
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Рис. 1. Етапи моніторингу середовища фінансово-економічної безпеки 
підприємств водопостачання та водовідведення
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Кожен із названих вище методів не є універсальним. 
Доцільність застосування того чи іншого методу оцінки 
визначається динамізмом змін у зовнішньому оточенні, 
специфікою факторів, вплив яких оцінюється. 

На наступному етапі проводиться збір необхідної 
інформації щодо «вагомих» факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Вивчення стану та перспек-
тив розвитку окремих факторів зовнішнього середовища 
базується на отриманні якісної та кількісної інформа-
ції, її обробці за допомогою запропонованих методів та 
формуванні відповідних аналітичних висновків. Інфор-
маційною базою проведення дослідження є фінансова 
та статистична звітність, макроекономічні дослідження, 
аналітичні огляди, результати вибіркових досліджень та 
спостережень тощо. 

Кількість та перелік «вагомих» факторів, тобто най-
більш важливих елементів середовища, які необхідно 
дослідити, визначаються з урахуванням розміру підпри-
ємства, характеру та специфіки його діяльності (спеціалі-
зації), цілей та умов проведення діагностики. 

На завершальному етапі здійснюється проведення 
оцінки впливу зовнішнього і внутрішнього середовища 
на рівень фінансово-економічної безпеки та узагальнення 
отриманих результатів. При цьому сприятливий стан 
або очікувані сприятливі зміни середовища підвищують 
рівень фінансової безпеки підприємства; негативний стан 
або прогнозування погіршення ситуації спричиняє виник-
нення та поглиблення кризи. 

Іншим складовим елементом запропонованої системи 
моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств 
водопостачання та водовідведення є безпосередній моні-
торинг динаміки фінансового стану та інших структурних 
складників фінансово-економічної безпеки. У цьому кон-
тексті фінансово-економічну безпеку можна розглядати 
як сукупність кількісних та якісних показників фінансо-
вого, економічного та технічного стану підприємства, яка 

визначається забезпеченням фінансової стійкості, ліквід-
ності та платоспроможності підприємства, ефективністю 
використання наявних фінансових ресурсів, організацією 
внутрішньогосподарського контролю основних видів 
звичайної діяльності підприємства, аналізом можливих 
внутрішніх та зовнішніх загроз та попередження збитків, 
якістю менеджменту суб’єкта господарювання [4, с. 58]. 

Отже, використання стратегічного моніторингу сис-
теми фінансово-економічної безпеки передбачає прове-
дення безперервних досліджень підприємства на будь-
якому відрізку часу.

Завершальним етапом стратегічного моніторингу є 
підготовка узагальнюючих висновків та рекомендацій 
щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки під-
приємств водопостачання та водовідведення як на поточ-
ному етапі, так і у перспективі. 

Висновки. Таким чином, значення запропонованої 
системи моніторингу фінансово-економічної безпеки 
полягає в тому, що вона: 

– оперативно повідомляє про зміни в стані фінан-
сово-економічної безпеки підприємств водопостачання та 
водовідведення; 

– дає можливість реально побудувати прогноз і набли-
зити прогнозовані показники до реальних; 

– встановлює вплив зовнішнього і внутрішнього 
середовища на фінансово-економічну безпеку підприєм-
ства та її складники; 

– забезпечує зацікавлених користувачів оперативною, 
об’єктивною й актуальною інформацією про фінансовий 
та економічний стан, а також фактори, що їх визначають і 
можливості змін. 

При цьому основним завданням моніторингу фінан-
сово-економічної безпеки є відстеження факторів впливу 
на кінцеві показники її рівня, визначення нових прогно-
зованих показників на певний момент часу та на перспек-
тиву з урахуванням виявлених відхилень. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению инструментов и методов стратегического мониторинга фінансово-
экономической безопасности предприятий водноснабжения и водоотведения. Предложены этапы мониторинга окру-
жающей среды финансово-экономической безопасности. Проанализированы и сгруппированы факторы, влияющие на 
финансово-экономическую безопасность предприятий водоснабжения и водоотведения. Рассмотрены основные пере-
довые инструменты и методы стратегического мониторинга финансово-экономической безопасности.

Ключевые слова: предприятия водоснабжения и водоотведения, стратегический мониторинг, финансово-
экономическая безопасность, фактор, система.

Summary. This article is devoted to advanced tools and methods in strategical monitoring of financial& economic security 
at Ukrainian water services enterprises. The stages of monitoring the environment of financial and economic security are sug-
gested for water supply enterprises. The factors that affect the financial and economic security of water supply companies are 
grouped. The main advanced tools and methods in strategical monitoring of financial and economic security are considered.
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