


іншими внутрішніми й зовнішніми факторами, що потребують негайного 

реформування та впровадження комплексу антикризових заходів. Особливе 

місце в цих процесах займає житлово-комунальне господарство (ЖКГ), 

реформування якого, включаючи реалії сьогодення, повинно бути направлене 

на підвищення якості наданих комунальних послуг та на беззбиткове 

функціонування підприємств ЖКГ. 

На сьогоднішній день, основна проблема підприємств житлово-

комунального полягає в тому, що більшість з них має недостатнє фінансування 

з боку держави, велику дебіторську й кредиторську заборгованості, 

незадовільний фінансовий стан та значні збитки галузі.  

Не дивлячись на велику кількість наукових праць у цій галузі і досить 

поширену статистику, наукових обґрунтувань щодо попередження кризового 

стану підприємств ЖКГ дійсно бракує.  Однією з причин такої ситуації є 

недостатня ефективність заходів, пов’язаних з управлінням підприємств 

житлово-комунального господарства на рівні підприємства, регіону та держави. 

З урахуванням вищезазначеного, розробка та наукове обґрунтування 

методичного підходу щодо попередження фінансової кризи підприємств 

житлово-комунального господарства є важливим на всіх рівнях управління.  

Тому, тему дисертаційної роботи Рудаченко Ольги Олександрівни   слід 

вважати актуальною.  

В роботі автором вирішено широке коло завдань теоретико-методичного і 

практичного характеру, які в комплексі дозволяють досягти поставленої мети. 

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

підтвердженням актуальності дисертаційної роботи є участь здобувача в 

науковій розробці Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України з 

теми: «Шляхи та методи використання науково-освітнього потенціалу регіонів 

для прискорення інноваційного розвитку національної економіки» (№ 

держреєстрації 0114U001455 – 2014 р.). 

 



2. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій. 

Метою дослідження декларується визначення та розробка теоретико-

методичних підходів і практичних рекомендацій щодо попередження кризового 

фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства (стор.5) 

Об’єктом є процес фінансово-господарської діяльності підприємств 

житлово-комунального господарства (стор.6).  

Автором в роботі логічно виділено блок завдань, серед яких: визначення 

поняття та особливостей специфіки підприємств ЖКГ; дослідження проблем 

фінансового стану; розробка та реалізація методичного підходу до оцінки, 

аналізу та попередження  кризового фінансового стану підприємств житлово-

комунального господарства; визначення домінантних загроз, викликаних 

неплатоспроможністю населення; прогнозування основних – діагностичних 

показників фінансового стану підприємств ЖКГ та побудова й апробація 

методичного підходу, який визначає прогнозований клас кризи з огляду на 

зміни тарифної політики. 

Для вирішення поставлених завдань у роботі Рудаченко Ольга 

Олександрівна широко використовує значну кількість методів і моделей 

економічного дослідження: економіко-статистичні, наукового узагальнення, 

SWОT- аналізу, класичні моделі,  моделі Уорда і К-середніх, адаптивні моделі 

та нейро-нечітку модель. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертації, 

є в достатній мірі обґрунтованими. Виконане дослідження базується на 

вивченні та узагальненні значного обсягу наукових праць, в яких 

висвітлюються питання антикризового управління та впровадження в роботу 

сучасного модельного базису при розробці антикризових заходів. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в отриманих особисто 

дисертантом результатах:  



- удосконалено методичний підхід до оцінювання схильності підприємств 

ЖКГ до кризового фінансового стану з використанням нейро-нечітких моделей, 

який на підставі поточних і прогнозованих діагностичних показників дає змогу 

підвищити обґрунтованість рішень щодо своєчасного запобігання фінансової 

кризи (стор.71-73, 140-156. Рис.2.1. та 2.2.); 

- побудовано та апробовано, на прикладі комунального водопровідного 

підприємства, підхід до визначення і впливу росту дебіторської заборгованості 

на фінансову діяльність підприємств ЖКГ. Вищезазначений підхід шляхом 

аналізу і прогнозу доходу населення (стор.164-165, додаток  П) дає можливість 

своєчасно запобігти кризовим загостренням на підприємствах ЖКГ (стор.156-

167; Рис. 3.31); 

дістaли пoдaльшoгo poзвитку:  

- розподіл класів кризи фінансових ситуацій підприємств житлово-

комунального господарства шляхом використання методу Уорда та К-середніх, 

що успішно були реалізовані на підприємствах теплових мереж і водопровідно-

каналізаційного господарства (стор. 108-121); 

- методичний підхід до оцінки й визначення домінантних загроз на 

підприємствах житлово-комунального господарства, який дає можливість 

підвищити якість прийнятих управлінських рішень щодо  фінансово-

господарської діяльності підприємств ЖКГ. Даний підхід реалізований на ряді 

підприємств житлово-комунального господарства, що і підтверджується актом 

впровадження (стор.97-105); 

- підхід щодо прогнозування діагностичних показників фінансової 

діяльності підприємств житлово-комунального господарства, за допомогою 

використання широкого арсеналу сучасних методів прогнозування (трендових 

та адаптивних).  Реалізація підходу дає можливість отримати якісні прогнози 

показників фінансового стану підприємств ЖКГ (стор. 124-140). 



- підхід до оцінювання впливу зміни тарифної політики на подальший 

стан і розвиток фінансової діяльності підприємств житлово-комунального 

господарства, що дає можливість визначити  рост та накопичення дебіторської 

заборгованості на підприємствах житлово-комунального господарства, у 

зв’язку з неплатоспроможністю населення (стор. 162-165). 

 Також, в рамках дисертаційної роботи автором, проведено аналіз 

особливостей фінансової діяльності та специфіки підприємств житлово-

комунального господарства (стор. 11-39), наведено докладний аналіз змісту 

кризових фінансових ситуацій, які викликані рядом незадовільних факторів 

(стор.50-53).  

Заслуговує на увагу виконаний Рудаченко О.О. огляд та аналіз 

вітчизняних та зарубіжних наукових праць з проблеми попередження кризового 

стану на підприємствах ЖКГ, що дозволило здобувачу довести важливість 

удосконалення системи управління фінансовою діяльністю щодо попередження 

фінансової кризи, шляхом застосування нейро-нечітких моделей (стор. 71-73, 

82-97). 

Не залишилися поза увагою дисертантки і наукові рішення щодо виділення 

і обґрунтування зовнішніх і внутрішніх та домінантних загроз на підприємствах 

житлово-комунального господарства (стор.97-101). 

Все це дозволяє зробити висновок про те, що дисертація О.О. Рудаченко 

підготовлена на високому теоретичному рівні, має значну наукову і практичну 

цінність. Автором сформульовані важливі положення, що складають теоретичні 

основи щодо попередження кризового фінансового стану підприємств ЖКГ  та 

запропоновано орієнтовані пропозиції щодо вдосконалення економічного 

управління у контексті піднятих у роботі питань, на прикладі комунального 

підприємства теплових мереж (стор. 155). 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна робота 

відповідає встановленим вимогам, має традиційну структуру: вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Робота виконана у 



науковому стилі, її зміст викладено з дотриманням чіткої логічної 

послідовності. Основні результати концентровано представлено у таблицях, 

графічному матеріалі, висновках. Автореферат дисертації в повній мірі 

відображає зміст основних положень дисертації.  

 

  3. Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації. 

По тексту дисертації необхідно відмітити окремі дискусійні питання та 

зауваження, які полягають в наступному: 

1. При групуванні діагностичних показників фінансового стану 

підприємств житлово-комунального господарства не зовсім зрозумілим є вибір 

дисертантом саме 13 показників, адже в науковій літературі така кількість 

показників коливається від 10 до 50  (стор. 79). 

 2. В роботі бажано б було більше описати переваги застосування 

нейро-нечітких моделей саме в фінансовій діяльності підприємств житлово-

комунального господарства та описати критерії адекватності (відсоток 

помилки) (п. 2.2.). 

 3. Доцільно було б Рудаченко О.О. точніше обґрунтувати 

інтерпретацію класів кризи (табл. 3.8.) отриманих за допомогою методів К-

середніх та Уорда, оскільки третій клас кризи – це клас, який висвітлює стійкий 

фінансовий стан підприємств ЖКГ, тобто  криза на підприємстві відсутня 

(п.3.1.). 

 4. Дискусійним питанням залишається те, що в дисертаційній роботі 

запропонований методичний підхід, який побудований шляхом використання 

сучасних нейро-нечітких моделей, дає можливість визначити прогнозований 

клас фінансової кризи у зв’язку зі зростанням та накопиченням дебіторської 

заборгованості на підприємствах ЖКГ, але робота автора тільки покращилася, 

якби Рудаченко О.О. враховувала збільшення кредиторської заборгованості (п. 

3.4.). 



Разом з тим, дискусійні питання та окремі зауваження не знижують 

наукової цінності дослідження і не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи. 

 

4. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи використання. 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження. Наукова 

значущість отриманих результатів обумовлена можливістю застосування 

розроблених в дисертаційній роботі теоретичних та методичних підходів,  які 

широко використовуються у подальших дослідженнях та практичній діяльності 

підприємств житлово-комунального господарства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

науково-теоретичних положень, методичних підходів і висновків з метою 

удосконалення, розробки та реалізації заходів щодо попередження кризового 

фінансового стану підприємств ЖКГ, що сприятиме підвищенню управління 

галузі.  

Результати досліджень проведених в межах підготовки дисертаційної 

роботи були оприлюднені на 12  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 та актами про впровадження, а саме: КП «Нововодолазьке 

підприємство теплових мереж» (№ 11 від 26.12.2013 р.), КП «Водолага 

Комунсервіс» (№ 9 від 11.02.2014 р.), КП «Нововодолазьке водопровідно-

каналізаційне підприємство» (№19 від 21.10.2014),  КП «Малоданилівський 

Комунальник» (№4 від 12.02.2015), СКП «Харківзеленбуд» (№ 2  від 

19.01.2015 р.), КП «Харківводоканал» (№ 3 від 07.04.2015р.). 



Наукові результати дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова при викладанні навчальних дисциплін 

«Економіка підприємств»,  «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних 

підприємств» (довідка від 08.05.2015 р.). 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні наукові положення дисертації знайшли 

відображення у 21 науковій публікації, з яких: 1 розділ у колективній 

монографії; 6 статей у фахових наукових виданнях,  2 статті у збірнику, 

включеному до  міжнародних наукометричних баз, 12 – у збірниках тез 

наукових конференцій.  

В публікаціях, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача 

відображений повною мірою. В дисертації Рудаченко Ольги Олександрівни 

використані лише ті результати досліджень, які були отримані особисто.  

 

5. Зміст та завершеність дисертації, відповідність встановленим вимогам. 

Загальний зміст дисертації складає 234 сторінки комп’ютерного тексту, 

які містять 61 таблицю, 47 рисунків, список використаних джерел (239 

найменувань на 23 сторінках) та 15 додатків. 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. 

Оформлення дисертації та її автореферат відповідає вимогам, 

встановленим МОН України. Публікації в достатній кількості вміщено у 

виданнях, визначених МОН України для оприлюднення положень дисертацій. 

 

 



 


