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1. Актуальність теми дисертації. Економічна наука та практика 

сьогодення потребує вирішення широкого кола проблем, що обумовлено 

трансформаційним характером умов господарювання. Особливе місце в цих 

процесах займає житлово-комунальне господарство, реформування якого на 

сучасному етапі є малоефективним та соціально напруженим. Житлово-

комунальне господарство представляє собою складну багатогалузеву систему, 

де відбувається взаємодія багатьох суб’єктів, але наразі залишається у 

кризовому стані та потребує подальших зусиль щодо вирішення наявних 

проблем. Однією з причин такої ситуації є недостатня ефективність заходів з 

управління житлово-комунальних господарств регіонів, неузгодженість 

інтересів суб’єктів учасників, що знижує якість послуг та впливає на рівень 

задоволення споживачів.  

З урахуванням вищевикладеного, розробка та наукове обґрунтування 

організаційно-економічного механізму управління житлово-комунальним 
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господарством на основі узгодження інтересів його учасників є важливим 

науковим та практичним питанням. З цих позицій тему дисертації  

Є. В. Гавриличенко слід вважати актуальною.  

У дисертаційній роботі автором визначено та вирішено широке коло 

завдань як теоретико-методичного, так і практичного характеру, які в 

комплексі дозволяють досягти поставленої мети. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Додатковим підтвердженням актуальності обраної теми дисертаційного 

дослідження є її відповідність науково-дослідній роботі Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова за 

темою «Економіко-організаційне забезпечення функціонування підприємств 

житлово-комунального господарства в сучасних економічних умовах» (номер 

державної реєстрації 0112U001829, 2011 р.)  

 

2. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.  

Метою дослідження декларується визначення теоретичних засад та 

надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-

економічного механізму управління узгодженістю інтересів учасників 

житлово-комунального господарства регіону (стор. 5).  

Об’єктом дослідження визначено процес управління узгодженістю 

інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону. 

Автором в роботі логічно виділено блок завдань, серед яких виявлення 

специфіки організаційно-економічного механізму управління житлово-

комунальним господарством регіону та системи інтересів його учасників; 

визначення та оцінка рівня забезпеченості інтересів учасників ЖКГ; 

формування на основі узгодження інтересів учасників моделі управління 

ЖКГ; запровадження заходів удосконалення управління житлово-

комунальним господарством, в тому числі на основі узгодженості інтересів 
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учасників тощо. 

Вірогідність дисертаційної роботи 

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертації достатньо 

обґрунтовані (визначається опрацюванням і використанням великої кількості 

наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 

організаційно-економічних механізмів управління, проблем розвитку 

житлово-комунального господарства регіону; базуються на використанні 

класичних та новітніх поглядів на підходи щодо організаційно-економічного 

механізму управління процесами узгодження інтересів); містять ознаки 

наукової новизни, мають практичне значення для вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління узгодженістю інтересів 

учасників ЖКГ регіону. 

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів дисертаційного 

роботи забезпечується цілеспрямованим відбором наукових підходів і 

методів, які були використані при вирішенні поставлених завдань. Автор в 

процесі дослідження орієнтувався на технологію наукових досліджень, 

фундаментальні положення економічної теорії, макро- та мікроекономіки, 

статистики, економіко-математичного моделювання. Дисертантом 

використовувались такі методи дослідження, як логіко-теоретичне 

узагальнення та зіставлення (з метою визначення можливостей і способів 

удосконалення процесу узгодження й реалізації інтересів у сфері житлово-

комунального господарства); системний аналіз (при формуванні механізму 

управління узгодженістю інтересів учасників ЖКГ регіону); таксономія (при 

комплексному оцінюванні рівня забезпеченості інтересів учасників ЖКГ); 

кластерний аналіз (для оцінювання рівня розвитку ЖКГ); аналіз ієрархій (при 

визначенні та систематизації інтересів учасників ЖКГ); метод інтегральної 

оцінки (для оцінювання рівня комфортності проживання населення регіонів); 

експертна оцінка та картування (для оцінки задоволеність користувачів 

житлово-комунальних послуг).  
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 В роботі використано значний статистичний матеріал та повну і якісну 

відомчу інформацію щодо стану, проблем, перспектив розвитку житлово-

комунального господарства регіонів країни. Висновки і рекомендації автора 

логічно випливають із виконаного дослідження, не викликають принципових 

заперечень.  

Наукове значення одержаних результатів дослідження 

Основний науковий результат дисертації полягає у формуванні 

теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення організаційно-економічного механізму управління 

узгодженістю інтересів учасників ЖКГ регіону. 

Отримані теоретико-практичні результати дисертаційної роботи 

відповідають об’єктивній реальності вдосконалення процесу управління ЖКГ 

регіону. Обсяг матеріалу є достатнім в обґрунтуванні запропонованих 

дисертантом висновків та рекомендацій, а пропоновані моделі управління та 

оцінки є коректними та такими, що дозволяють проводити конкретні 

розрахунки. Крім того, матеріали дисертації апробовані на міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Викладені в дисертації положення, висновки і пропозиції достатньо 

науково аргументовані, базуються на достовірних наукових та статистичних 

джерелах, мають теоретичне і практичне значення та ознаки  наукової 

новизни. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в отриманих 

особисто дисертантом результатах: 

– поглиблення теоретичних засад організаційно-економічного механізму 

функціонування ЖКГ регіону шляхом введення в систему процесів 

узгодження інтересів учасників  (стор. 31-34, рис. 1.4) 

– удосконалено організаційно-економічний механізм управління ЖКГ 

регіону, який представляє сукупність елементів, об’єднаних в 

організаційний та економічний блоки з урахуванням дуалістичної природи 
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інтересів учасників, необхідності упередження конфліктів і суперечностей 

між ними, що сприяє ефективному функціонуванню житлово-

комунального господарства регіону (стор.83-87); 

– удосконалено методичний підхід до визначення результуючого показника 

функціонування ЖКГ регіону через застосування показника, який 

характеризує рівень комфортності проживання населення, синтезує 

кількісні та якісні показники та має визначатися відповідно до 

пропонованого алгоритму (стор.88-99); 

– запропоновано для визначення рівня забезпеченості інтересів учасників 

ЖКГ регіону застосовувати, крім існуючих показників оцінювання, 

мультиатрибутивну модель задоволеності споживачів послуг, що  дозволяє 

виокремити учасників, інтереси яких є найбільш неузгодженими (стор.101-

108; 113-117).Дана модель апробована на прикладі Харківського регіону 

(стор.142-152); 

– запропоновано інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно-

економічного механізму управління узгодженістю інтересів учасників 

житлово-комунального господарства регіону, дозволяє за результатами 

кластерного аналізу здійснювати їх позиціонування за встановленими 

параметрами ( стор.121-130); 

– сформовано комплекс конкретизованих заходів з управління ЖКГ регіону 

для узгодження інтересів учасників з огляду на параметри функціонування  

галузі та характеру наявних суперечностей між учасниками (стор.154-161). 

Таким чином, наукові результати, що отримані дисертантом, в 

сукупності вирішують важливе наукове завдання підвищення ефективності 

та удосконалення інструментарію організаційно-економічного механізму 

управління узгодженістю інтересів учасників ЖКГ регіону. 

 

3. Дискусійні питання та зауваження до дисертаційної роботи. 

По тексту дисертації необхідно відмітити окремі дискусійні 
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питання та зауваження, які полягають в наступному: 

1. Дисертантом в роботі вміщено науково-корисний, вдало 

систематизований матеріал та побудована ієрархія інтересів учасників ЖКГ 

регіону (стор.45-57), але, на наш погляд, зв’язок інтересів із системою 

суперечностей учасників (стор.59) потребує більш глибокого обґрунтування. 

2. Автор, досліджуючи природу сучасних конфліктів інтересів 

учасників ЖКГ регіону, зосереджує увагу на інтересах населення, залишаючи 

інтереси інших категорій споживачів послуг галузі поза увагою (стор.84). 

Розширення кола споживачів комунальних послуг, на наш погляд, дозволило 

б  сформувати більш ґрунтовні пропозиції щодо добору інструментарію в 

пропонованому механізмі узгодження інтересів учасників. 

3. При дослідженні конфліктів інтересів учасників, яке проведено 

автором (стор.62-85) доцільним було б застосування методів властивих 

конфліктології (н-д, метод картографії), що значно покращило б дослідження 

причинно-наслідкових зв’язків проблем ЖКГ (рис.2.12) та запропонований 

механізм узгодження інтересів (рис.2.13). 

4. Автором пропонується власна версія організаційно-економічного 

механізму функціонування ЖКГ (стор.33-34) та організаційно-економічного 

механізму управління узгодженістю інтересів учасників ЖКГ (стор.85-87), але 

питанням взаємопов’язаності даних механізмів не приділено достатньо уваги. 

На представлених схемах (рис.1.4, рис.2.13) не виокремлено такі елементи як 

моделі, що в подальшому в роботі розроблені та презентовані. 

5. За результатами проведеного дисертантом позиціонування 

регіональних ЖКГ України для визначення стратегії побудови взаємовідносин 

учасників (стор.154, рис.3.11) виявилися вільні квадранти, що на наш погляд, 

є ознакою або недосконало підібраного переліку класифікаційних ознак, або 

недостатньої деталізації ознак. 

 

Разом з тим, дискусійні питання, окремі зауваження, відзначені 
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недоліки не знижують наукової цінності дисертаційної роботи і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. 

 

4. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи 

використання. 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження 

Наукова значущість отриманих результатів обумовлена можливістю 

широкого застосування розроблених в дисертації теоретичних та методичних 

підходів як у проведенні подальших досліджень, так і у практичній 

діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів  полягає в 

обґрунтуванні науково-теоретичних положень, методичних підходів і 

висновків з метою удосконалення, розробки та реалізації заходів щодо 

реалізацій організаційно-економічного механізму управління узгодженістю 

інтересів учасників ЖКГ регіону, що сприятиме підвищенню 

результативності функціонування галузі. 

Результати досліджень проведених в межах підготовки дисертаційної 

роботи були оприлюднені на 11 міжнародних та всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях . 

Реалізація та апробація положень дисертації 

Обґрунтованість і достовірність наукових досліджень, висновків і 

рекомендацій підтверджується можливістю їх використання на практиці, що 

підтверджується відповідними довідками про впровадження, зокрема: 

Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (№ 

1364/0190-14 від 26.03.2014 р.); Департаменту житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної 

адміністрації (№ 01-01-03/1661 від 09.07.2014 р.).  

Авторські розробки використовуються в навчальному процесі 

Харківського національного університету міського господарства імені 
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О. М. Бекетова під час викладання дисциплін «Управління спеціальними 

проектами у міському господарстві», «Регіональна економіка», «Статистика 

підприємств міського господарства» (довідка від 20.07.2014 р.). 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні наукові положення дисертації знайшли 

відображення у 19-ти наукових публікаціях, з яких 8 статей у наукових 

спеціалізованих виданнях, які є фаховими з економічних наук, зокрема, 3 

статті у виданнях України, включених до міжнародних науково-метричних 

баз CiteFactor, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, ScholarGoogle, 

Scopus та ін., 11 робіт опубліковано в збірниках тез наукових конференцій. 

В публікаціях, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача 

відображений повною мірою. В дисертації ГавриличенкоЄ.В. використані 

лише ті результати досліджень, які були отримані особисто. 

Характер видань і зміст наукових праць відповідають встановленим 

вимогам щодо повноти висвітлення отриманих результатів дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна 

економіка. Кількість, обсяг і якість друкованих праць відповідають вимогам 

та повною мірою відображають наукові результати проведеного дослідження. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом, 

опублікованими працями дає підставу вважати їх ідентичними. 

 

5. Зміст та завершеність дисертації, відповідність встановленим 

вимогам. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту дисертації 

складає 168 сторінок комп'ютерного тексту, у т.ч. 33 рисунки, 15 таблиць, 

список використаних джерел з 233 найменувань на 28 сторінках, 8 додатків 
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на 26 сторінках. Робота виконана у науковому стилі, її зміст викладено з 

дотриманням чіткої логічної послідовності. Основні результати 

концентровано представлено у таблицях, графічному матеріалі, висновках. 

Зміст автореферату повністю розкриває основні положення, висновки і 

пропозиції, які отримані в ході дослідження. 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність дослідження, 

детально сформульовано його мету і завдання, предмет та об’єкт, наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі дисертаційної роботи дисертантом проведено досить 

широкий аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності житлово-

комунального господарства, його особливостей та структури. Автором 

розглянуті різні точки зору на класифікацію житлово-комунальних послуг та 

наведено власне бачення з цього питання, а саме, пропонується класифікувати 

житлово-комунальні послуги за принципом першочерговості задоволення 

потреб. Окремий фокус уваги сконцентровано на обґрунтуванні теоретичних 

засад організаційно-економічного механізму функціонування житлово-

комунального господарства. Автор пропонує розглядати організаційно-

економічний механізм функціонування житлово-комунального господарства 

регіону як сукупність механізмів, що виникають в процесі взаємодії суб’єктів 

галузі. Істотне місце у роботі відводиться дослідженню інтересів учасників 

житлово-комунального господарства регіону. Автор виділяє окремих 

учасників взаємовідносин у житлово-комунальному господарстві регіону, та 

аргументовано систематизує їхні інтереси, при цьому виділяє основні і 

додаткові інтереси кожного з учасників. 

Другий розділ присвячено обґрунтуванню структури організаційно-

економічного механізму управління узгодженістю інтересів учасників 

житлово-комунального господарства регіону, та запропоновані методи 

досягнення мети такого механізму. На підставі аналізу сучасного стану 

житлово-комунального господарства України автором досліджено конфлікти 
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та протиріччя інтересів учасників галузі та розвинуто методичні підходи до 

удосконалення механізму управління. Суттєву увагу приділено розробці 

методів оцінки регіональних житлово-комунальних господарств з різних 

точок зору. По-перше, дисертант пропонує підхід до оцінки рівня розвитку 

регіональних житлово-комунальних господарств, перевагою якого є 

поєднання соціальних, економічних показників, а також показників 

масштабності й технічного стану галузі. По-друге, обґрунтовано, що на 

державному рівні необхідна загальна оцінка комфортності проживання 

населення, як непрямого показника задоволеності населення житлово-

комунальними послугами, та запропонований інструментарій визначення 

рівня комфортності проживання населення регіону і оцінки його 

відповідності до доступності житлово-комунальних послуг. По-третє, 

дисертантом розроблено підхід до зниження впливу протиріч і конфліктів, 

що виникають в процесі взаємовідносин учасників ЖКГ, що базується на 

оцінці рівня забезпеченості інтересів. Науковий та практичних інтерес має 

сформована автором система показників, які комплексно характеризують 

забезпеченість інтересів учасників ЖКГ регіону. Це дозволяє визначати, 

інтереси яких з учасників є найменш забезпеченими, та може бути 

використано як основа для прийняття подальших управлінських рішень. По-

четверте, заслуговує на увагу запропонований автором підхід до визначення 

споживчої задоволеності житлово-комунальними послугами на основі 

мультиатрибутивної моделі відношень споживача важливості та ступеня 

присутності атрибутів послуг. 

У третьому розділі роботи апробовані методи запропонованого 

механізму управління узгодженості інтересів учасників житлово-

комунального господарства регіонів та розроблено відповідні моделі та 

комплекс заходів для побудови взаємовідносин у житлово-комунальному 

господарстві. Позитивною рисою можна визначити достатньо високий рівень 

аргументованості зроблених висновків. Заслуговує уваги розроблена матриця 
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позиціонування регіональних житлово-комунальних господарств, яка 

базується на попередніх наукових узагальненнях та нововведеннях автора і 

використовується для визначення заходів для зниження протиріч при 

взаємодії учасників житлово-комунального господарства регіону. 

Робота завершується висновками, в яких у стислій формі подані основні 

наукові та практичні результати, одержані в процесі дослідження. 

Висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, відповідають 

вимогам окремо по кожному розділу роботи та по роботі в цілому. Зроблені 

висновки віддзеркалюють суть і новизну розроблених і поданих до захисту 

наукових положень та практичних рекомендацій, рівень викладу яких 

дозволяє вважати роботу самостійною і завершеною. 

Дисертант продемонстрував гарне розуміння та відчуття актуальності 

проблеми. Дисертаційна робота є кваліфікованою науковою працею, 

виконаною автором особисто, характеризується єдністю і логікою викладення, 

містить науково обґрунтовані теоретичні результати і методичні положення, 

які мають безперечно корисну практичну значущість для ринкових 

трансформацій в специфічній науковій сфері і українській економіці в цілому.  

Наукове завдання дисертаційної роботи, яке полягає у розробці 

теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо 

формування і застосування організаційно-економічного механізму управління 

узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства 

регіону, здобувачем розкрито. 

 

6. Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Гавриличенко Євгенії Вікторівни «Організаційно-

економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-

комунального господарства регіону», яка представлена до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, є самостійним,



 


