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Актуальність теми дослідження. Економічні відносини в сьогоденних 

умовах господарювання постійно трансформуються та спричиняють появу 

нових викликів до взаємодії між суб’єктами ринкових відносин, що обумовлює 

необхідність створення нових підходів до узгодженості економічних й 

соціальних інтересів. Особливо гостро ця проблема постає в умовах 

реформування соціально важливої галузі національної економіки – житлово-

комунального господарства.  

Сьогодні житлово-комунальне господарство України залишається у стані 

глибокої кризи та має велику кількість проблем, що потребують негайного 

вирішення. Причинами такої ситуації є недосконалість системи управління на 

всіх рівнях, слаба орієнтації на споживача при наданні послуг, низька 

ефективність функціонування житлово-комунальних підприємств тощо. У 

цьому зв’язку, одним із напрямів підвищення ефективності реформування 

галузі є удосконалення механізму взаємозв’язку учасників житлово-

комунального господарства, а також розробка заходів з його реалізації. 

Таким чином, представлена до захисту робота здобувача Гавриличенко 

Євгенії Вікторівни з цих позицій є своєчасною і 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.  

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів наукових досліджень 
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імені О. М. Бекетова. В основу дисертації покладено теоретико-методичні та 

практичні розробки, які були сформовані в межах державної бюджетної теми 

«Економіко-організаційне забезпечення функціонування підприємств житлово-

комунального господарства в сучасних економічних умовах» (номер державної 

реєстрації 0112U001829, 2011 р.). В рамках теми автором були обґрунтовано та 

розвинено теоретичні і методичні положення щодо проблеми 

незбалансованості інтересів учасників житлово-комунального господарства 

регіону при формуванні ефективної політики ціноутворення, висвітлені 

теоретико-методичні підходи до оцінки споживацької задоволеності житлово-

комунальними послугами. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та новизна. 

Аналіз дисертації, автореферату, фахових та інших наукових публікацій 

Гавриличенко Євгенії Вікторівни дозволяє зробити висновок про те, що 

отримані наукові положення, висновки та рекомендації є достатньо 

обґрунтованими і достовірними. Високий ступінь їх обґрунтованості базується 

на: глибокому аналізі теоретичних положень, що стосуються предмету 

дослідження; цілісній предметно-змістовній структурі дисертації; логічному, 

послідовному і узгодженому матеріалу; наявності необхідної сукупності 

теоретичних і прикладних завдань, що підлягають вирішенню; використанні 

відповідним чином обробленої та проаналізованої статистичної інформації. 

У першому розділі «Теоретичні засади формування організаційно-

економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства 

регіону» автором виконано узагальнення теоретичних підходів до трактування 

«житлово-комунального господарства» та його структури. Зокрема, дисертант 

досліджує поняття «житлово-комунальне господарство», виявляє спільні риси 

та розбіжності наявних у науковій літературі трактувань даного поняття. На 

основі ґрунтовного аналізу наявних визначень здійснено уточнення 

трактування житлово-комунального господарства. Також автор приділяє увагу 
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проблемі класифікації підгалузей житлово-комунального господарства, 

узагальнюючи наявні наукові підходи (с. 15 – 33). 

Дисертант висвітлює теоретичні основи формування організаційно-

економічного механізму управління житлово-комунальним господарством 

регіону, на основі чого виокремлює основних учасників взаємовідносин у 

галузі. На основі виявлення переваг та недоліків в управлінні визначає 

перспективи подальших досліджень у даному напрямі.  

У даному розділі проаналізовано зарубіжний досвід реформування й 

управління житлово-комунальним господарством, обґрунтовано необхідність 

дослідження інтересів учасників житлово-комунального господарства 

регіону(с. 35 – 39). 

У роботі здійснено узагальнення наукових підходів щодо сутності 

поняття «інтереси», проведено узагальнення наукових поглядів щодо інтересів 

основних учасників житлово-комунального господарства (с. 41-44). Заслуговує 

на увагу наведена у роботі схема взаємозв’язку основних інтересів та 

суперечностей між учасниками житлово-комунального господарства регіону, 

на основі якої має бути удосконалено організаційно-економічний механізм 

управління житлово-комунального господарства регіону за умов узгодження 

інтересів учасників. (с. 58). 

У другому розділі «Методичне забезпечення управління узгодженістю 

інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону» проведено 

аналіз конфліктів інтересів учасників житлово-комунального господарства, що 

мають місце на сучасному етапі розвитку галузі. На основі системного підходу 

автором досліджені причино-наслідкові зв’язки проблем функціонування 

сучасного житлово-комунального господарства України. Удосконалено 

організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів 

учасників житлово-комунального господарства регіону та обґрунтовано 

методичні підходи щодо оцінки його складових. 

Заслуговує на увагу наведений у роботі поглиблений аналіз сучасного 

стану функціонування житлово-комунального господарства України, на основі 
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якого розкрито основні конфлікти і суперечності, що виникають у процесі 

взаємодії учасників галузі (с.62–81). 

Автор аргументовано доводить причинно-наслідкові зв’язки проблем 

сучасного житлово-комунального господарства України та визначає, що 

кінцевою та ключовою проблемою галузі є незадоволеність населення рівнем 

надання житлово-комунальних послуг через високу їхню вартість та 

невідповідність якості. Виявлення та обґрунтування цієї основної проблеми 

визначило і напрями удосконалення механізму управління житлово-

комунальним господарством регіону (с. 81–83). 

Здобувачем удосконалено організаційно-економічний механізм 

управління житлово-комунальним господарством через визначення 

узгодженості інтересів його учасників, детально обґрунтовано його мету, зміст, 

методологічну основу, завдання, ідентифіковано суб'єкти (с. 83–87).  

Науковий та практичних інтерес мають розроблений і запропонований у 

дисертації методичний підхід до визначення результуючого показника 

функціонування житлово-комунального господарства регіону на основі 

поєднання груп соціальних й економічних показників, а також показників 

масштабності й технічного стану (с. 88-100). Автором пропонується пов'язувати 

оцінювання рівня розвитку житлово-комунального господарства регіонів з 

оцінкою рівня комфортності проживання, що дозволяє проводити порівняння 

регіонів і визначати асиметрії їхнього розвитку. Слід погодитись з автором, що 

впровадження такого підходу щодо оцінювання суттєво підвищить 

ефективність прийняття рішень при управлінні житлово-комунальним 

господарством регіону на державному рівні. 

Суттєвим внеском у розвиток науково-методичного забезпечення 

управління житлово-комунальним господарством регіону слід вважати 

методичний підхід до встановлення суперечностей при взаємодії учасників 

житлово-комунального господарства регіону, який базується на використанні 

системи показників, які відображують інтереси кожного з учасників (С. 101–

108). Такий підхід дозволяє обґрунтувати заходи з управління жилого-
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комунальним господарством задля створення умов щодо стабільного розвитку 

галузі. 

Заслуговує на увагу пропонований здобувачем методичний підхід до  

оцінювання споживацької задоволеності житлово-комунальними послугами, 

основою якого є використання мультиатрибутивної моделі оцінювання  

задоволеністю, важливістю та їхнім співвідношенням, а також за різними 

видами житлово-комунальних послуг (с.113–117). Це дозволяє за допомогою 

методу картування визначати проблемні зони діяльності житлово-комунального 

господарства регіону та підвищує можливість прийняття обґрунтованих рішень 

з управління галуззю.  

Третій розділ «Реалізація організаційно-економічного механізму 

управління узгодженістю інтересів учасників регіонального житлово-

комунального господарства» присвячено реалізації запропонованих методів та 

розробці положень щодо регулювання діяльності житлово-комунального 

господарства регіону. 

Автор здійснює апробацію запропонованих підходів і методів, здійснює 

позиціонування житлово-комунальних господарств регіонів України за рівнем 

розвитку, комфортності проживання й доступності житлово-комунальних 

послуг. Зокрема, обґрунтовано низький рівень розвитку житлово-комунальної 

галузі старопромислових регіонів, а також необхідність врахування рівня 

комфортності проживання при управлінні регіональними житлово-

комунальними господарствами (с. 125–127). За допомогою розроблених 

підходів дисертантом сформовано матрицю параметрів функціонування 

житлово-комунального господарства для позиціонування регіонів (с. 155), за 

допомогою якої визначені заходи для зниження суперечностей при взаємодії 

учасників житлово-комунального господарства регіону (с. 159), що є логічним 

продовженням попередніх наукових узагальнень автора. 

Таким чином, можна стверджувати, що дисертантом за результатами 

дослідження досягнуто поставлену мету – визначено теоретичні засади та 

надано практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-
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економічного механізму управління узгодженістю інтересів учасників житлово-

комунального господарства регіону. 

Аргументованість наукових положень дисертації забезпечена 

використанням у процесі дослідження офіційних даних Державної служби 

статистики, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та розвитку 

житлово-комунального господарства України, нормативно-правові документи 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.  

Достовірність дослідження визначається значною кількістю 

опрацьованих літературних джерел (233 найменувань), використанням низки 

загальнонаукових і спеціальних методів пізнання: системного аналізу, 

узагальнення і порівняння, історичного і логічного аналізу, статистичного, 

таксономії, інтегральної оцінки, експертної оцінки та картування тощо. 

Викладені в дисертаційному дослідженні наукові результати отримали 

впровадження в практичній діяльності Департаменту житлового господарства 

Харківської міської ради, Департаменту житлово-комунального господарства та 

розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, 

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова.  

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій. Найважливіші 

результати дослідження, які отримані дисертантом самостійно, можна звести до 

наступного. 

Дисертантом у дослідженні удосконалено:  

- організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним 

господарством регіону, який, представляє собою сукупність елементів, 

поєднаних в організаційний та економічний блоки, враховує дуальну природу 

інтересів учасників галузі шляхом запобігання конфліктів і протиріч між ними, 

що сприяє ефективному функціонуванню житлово-комунального господарства 

регіону; 

- методичний підхід до визначення результуючого показника 

функціонування житлово-комунального господарства регіону шляхом 
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розрахунку рівня комфортності проживання населення, який, на відміну від 

існуючих, оцінюється за п’ятьма етапами і поєднує кількісні та якісні 

показники, що дозволяє поділити регіони на кластери та ранжувати їх за рівнем 

комфортності і розвитку житлово-комунального господарства; 

- підхід до визначення рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-

комунального господарства регіону, на відміну від існуючих, крім системи 

показників оцінювання, містить мультиатрибутивну модель задоволеності 

споживачів, що дозволяє визначити учасників житлово-комунального 

господарства, інтереси яких є найбільш неузгодженими; 

одержали подальший розвиток: 

- узагальнення теоретичних засад організаційно-економічного 

забезпечення функціонування житлово-комунального господарства регіону 

шляхом визначення елементів та учасників організаційно-економічного 

механізму, а також природу їхньої взаємодії, що стало підґрунтям для 

узгодження інтересів його учасників задля управління житлово-комунальним 

господарством регіону; 

- інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно-економічного 

механізму управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального 

господарства регіону, яке на відміну від існуючих, містить результати 

кластерного аналізу рівня розвитку житлово-комунальних господарств регіонів, 

що дозволило здійснити їхнє позиціонування; 

- комплекс заходів щодо управління житлово-комунальним 

господарством регіону для узгодження інтересів учасників, який сформовано на 

основі матриці параметрів функціонування житлово-комунального 

господарства регіону, і дає змогу визначити конкретні заходи в залежності від 

природи взаємодії учасників житлово-комунального господарства і змісту їх 

протиріч. 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Висновки, науково-методичні підходи і практичні 

рекомендації, а також відповідні елементи наукової новизни достатньо повно 
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викладені у 19 публікаціях. Основні положення дисертації були належним 

чином апробовані на науково-практичних конференціях. Отже, можна зробити 

висновок, що якість, кількість і обсяг наукових праць, опублікованих автором, 

відповідають рівню кандидатської дисертації, їх зміст за тематичною 

спрямованістю і сутністю відповідає спеціальності 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом, 

опублікованими працями дає підставу вважати їх ідентичними. 

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.  

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації. Високо 

оцінюючи обґрунтованість наукових положень і висновків дисертації, їхню 

достовірність і новизну слід вказати на деякі дискусійні положення 

дисертаційного дослідження:  

1. У параграфі 1.1 (рис.1.1) автор за допомогою таких показників як 

питома вага ЖКГ в загальному обсязі платних послуг населення і частка ЖКГ в 

сукупній валовій доданій вартості визначає місце житлово-комунального 

господарства в економіці України, що не є коректним. Оскільки це місце 

визначається за допомогою багатьох інших показників, а не тільки двох.   

2. В дисертації на рис.1.4 наведено схема взаємозв’язку елементів 

організаційно-економічного механізму функціонування ЖКГ регіону, проте у 

подальшому, в удосконаленому організаційно-економічному механізму 

управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального 

господарства регіону наведено інші елементи. То не ясно, яким чином ці схеми 

корелюють. 
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3. Якщо автор обрав такий підхід, щодо викладання результатів 

наукових досліджень, який передбачає, що у другому розділі запропоновано 

методичні аспекти вирішення науково-практичної проблеми, а у третьому 

розділі вони апробуються, то слід було у роботі побудувати структурно-логічну 

схему наукових досліджень. Це покращило би розуміння ідеї роботи.   

4. У другому розділі дисертаційної роботи «Методичне забезпечення 

управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального 

господарства регіону» автор використовує дуже багато методів, показників,  

індексів і критеріїв, проте деякі з них потребують пояснення. Наприклад, 

неясно що це за методом Joining tree clustering (с.94, рис. 2.14) і чому саме його 

слід використовувати. Що це за критерій МініМакс? (с. 102) 

5.  У розділі 3 (рис.3.3) автор здійснив ранжування регіонів України за 

рівнем комфортності проживання, проте результати подано за допомогою 

багатокутника, що з точки зору графічного методу невдало. Графічний метод 

використовують для візуалізації результатів, а з цього багатокутника зовсім не 

ясно, який же регіон найкращий, а який найхудіший.  

6. На рис. 3.9 (с.155) автором наведено матрицю параметрів 

функціонування житлово-комунального господарства регіону та якийсь  вектор, 

що це за вектор не ясно, автор не пояснює. Позиціонування регіональних ЖКГ 

України для визначення стратегії побудови взаємовідносин, яке наведено у 

табл. 3.14 за допомогою матрицю параметрів функціонування житлово-

комунального господарства регіону здійснено взагалі без цього  вектору.   

Вищевказані зауваження не зменшують теоретичного і практичного 

значення дисертаційної роботи і не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації. 

Загальний висновок 

Все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота 

Гавриличенко Євгенії Вікторівни «Організаційно-економічний механізм 

управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального 

господарства регіону», яка представлена до захисту на здобуття наукового 
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