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Актуальність теми дослідження. Підприємства житлово-комунального
господарства України (ЖКГ), на відміну від підприємств більшості інших
видів економічної діяльності, характеризуються сполученням різних форм
власності суб’єктів у процесі надання кінцевих послуг, підгалузевою
технологічною

специфікою,

відмінностями

територіальних

умов

функціонування, значним і постійно змінюваним впливом держави та органів
місцевого самоврядування на ціноутворення, а відтак - на результати
господарської діяльності. При цьому більшість підприємств ЖКГ мали і мають
стійку спільну проблему - відсутність системи управління, яка б у реальних
умовах забезпечувала їхній розвиток у процесі надання послуг прийнятної
якості та вартості за умови обґрунтованої і доцільної фінансової підтримки
споживачів або виробників з боку органів центральної або місцевої влади.
Відправним пунктом вирішення цієї проблеми є забезпечення дієвості
стратегічного управління підприємствами ЖКГ з урахуванням внутрішніх і
зовнішніх чинників.
Відомо, що стратегічне управління передбачає взаємну відповідність між
цілями й задачами, що ставляться, і ресурсами, що забезпечуватимуть
досягнення результату. Однак у вітчизняній практиці такі стратегічні
документи різних рівнів, як державні, галузеві та регіональні цільові програми,
а також стратегічні плани підприємств часто залишаються декларативними
саме внаслідок невизначеності пріоритетів у цілях, відповідних потреб у
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ресурсах, зокрема, джерел надходження коштів. Хронічне недофінансування
житлово-комунального господарства погіршало технічний стан об’єктів,
фінансовий стан підприємств, екологічний стан середовища, якість послуг,
підвищивши при цьому їхню вартість, а відтак - ціну (тариф) для споживачів.
Завдання відновлення нормальної роботи підприємств галузі з часом
ускладнились, а фінансові потреби - загострились.
Таким чином, внаслідок недосконалості стратегічного управління на всіх
рівнях розвиток економічних процесів у галузі став суперечити її соціальному
призначенню.
У

новітніх

дослідженнях

міжнародних

фінансових

організацій,

зарубіжних агенцій та консалтингових компаній, що супроводжували
комунальні проекти в Україні, у наукових публікаціях і дисертаційних
дослідженнях вітчизняних вчених та спеціалістів загалом розкриті історія та
масштаб проблеми, відмічена необхідність реформування галузі. При цьому не
вирішеними, однак, залишились базові проблеми стратегічного управління на
рівні підприємства: яких принципових змін потребує зовнішньо-внутрішній
механізм стратегічного управління, аби забезпечити розвиток підприємств
відповідно до соціально-економічних інтересів споживачів, підприємств,
громади і суспільства.
Метою дисертаційної роботи якраз і є спроба формування загальних
підходів до розробки і контролю реалізації не декларативних, а кількісно
визначених

стратегічних цілей управління розвитком підприємств ЖКГ.

Власне, ідея посилення ролі кількісних вимірювань у стратегічному управлінні
видається найціннішим у меті цієї роботи.
Досягнення поставленої мети зумовило вирішення послідовності
наступних логічно пов’язаних між собою завдань дисертації: в теорії дослідити зовнішнє інституційне середовище розвитку підприємств ЖКГ за
кордоном і в Україні, визначити його вплив на специфіку формування
стратегій розвитку підприємств ЖКГ і задачі стратегічного управління; в
аналізі - проаналізувати стан та кількісно оцінити стратегічні проблеми
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розвитку підприємств ЖКГ України та Харківської області зокрема, визначити
у цих умовах роль зовнішнього регулювання ЖКГ у забезпеченні розвитку
підприємств галузі; у частині пропозицій - обґрунтувати з позицій підприємств
модель вибору цільових стратегічних показників розвитку підприємств ЖКГ,
реалізувати з використанням цих показників сценарний підхід до вибору
стратегій розвитку для різних підприємств галузі, а у результаті синтезувати
загальний механізм формування і реалізації стратегій розвитку підприємств
ЖКГ з урахуванням показників з усього ланцюга інтересів - держави (громади)
- підприємства - споживачів.
Теоретико-методичні і прикладні аспекти вирішення цих актуальних
проблем і є, на нашу думку, основним результатом дисертаційного
дослідження Гайденка С.М.
Дисертаційна робота виконана в межах наступних науково-дослідних
тем Харківського національного університету міського господарства імені
О.М. Бекетова: 1) Економіко-організаційне забезпечення функціонування
підприємств ЖКГ в сучасних економічних умовах; 2) Науково-методологічні
основи

полідіменсіонального

формування

синергетичних

інвестиційно-

інноваційних структур девелопмента в житлово-комунальному комплексі
України;

3) Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-

середовища регіону; 4) Розрахунок впливу на результати діяльності
підприємства впроваджених та запланованих заходів ресурсозбереження.
Дисертація пов’язана також зі Стратегією сталого розвитку Харківської
області до 2020 року та виконанням Постанови Кабінету Міністрів України
№ 385 від 06.08.2014 р. «Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 р.».
Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Логіка змісту
дисертаційного дослідження наступна.
У першому розділі «Теоретико методичні засади управління розвитком
підприємств житлово-комунального господарства» послідовно проведений
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аналіз наукових джерел щодо особливостей розвитку ЖКГ в Україні та за
кордоном (1.1), системи управління розвитком галузі та підприємств ЖКГ
(1.2), місця, сутності та складових процесу розробки і реалізації стратегій
підприємств (1.3). У підсумку розділу, на існуючому теоретичному базисі та у
розвиток методології стратегічного управління автор висуває ідею визначати
стратегічні

індикатори

як

регулятори

стану

підприємств

ЖКГ

для

забезпечення через них управління розвитком на основі обґрунтованого
виявлення чинників впливу на індикатори серед економічних явищ
внутрішнього й зовнішнього середовища.
У другому розділі «Аналіз проблем стратегічного управління розвитком
підприємств житлово-комунального господарства» проведене ретроспективне
дослідження стану галузі на основі обробки статистичного матеріалу та інших
інформаційних джерел по Україні загалом та Харківській області зокрема. У
розділі розкрите специфічне поняття розвитку підприємств ЖКГ та його
фінансова сутність. На початку автор наближує поняття розвитку до ситуацій,
що аналізується (2.1), далі розглядає у взаємозв’язку стан та проблеми
розвитку

житлово-комунального

господарства

(2.2),

переходить

до

можливостей державного регулювання розвитку підприємств ЖКГ (2.3) і
завершує розділ специфікою стратегічного управління розвитком на рівні
підприємств ЖКГ (2.4).
Пропонується авторське визначення поняття «стратегія розвитку
підприємств ЖКГ», яке з урахуванням галузевої специфіки та конкретних
умов України визначене як комплекс довгострокових керованих дій,
спрямованих на удосконалення якості надання послуг споживачам на основі
використання методів, інструментарію, моделей, орієнтованих на досягнення
кількісно визначених цілей у контексті узгодження інтересів і можливостей
споживачів, підприємств ЖКГ, територіальної громади, держави та інших
зацікавлених осіб.
У третьому розділі «Методи розробки та реалізації стратегій розвитку
підприємств житлово-комунального господарства» автор намагається за
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допомогою

економетричного

інструментарію

обґрунтувати

конкретні

стратегічні фінансові показники розвитку підприємств ЖКГ (3.1.), застосувати
сценарний підхід до розробки стратегій підприємств з різними показниками
рівня розвитку (3.2.), застосувавши для вибору сценаріїв експертні оцінки і
знову-таки економетрію. Останній параграф (3.3.) підсумовує результати
дослідження у вигляді

схеми механізму реалізації та оцінки стратегій

розвитку підприємств ЖКГ (рис. 3.9) та методики його використання в
управлінні.
Розділ 3 має у дисертації найбільше методичне і практичне значення.
Тут

у

результаті

застосування

інструментів

економіко-математичного

моделювання показано, наприклад, що на рівень оплати населення за ЖКп
(основний обраний індикатор) здійснюють вплив показник заборгованості
населення з оплати за ЖКп, рівень відшкодування затвердженими тарифами
фактичної собівартості за ЖКп, грошові доходи і/або сукупні ресурси
домогосподарств (обґрунтовано моделями). Відтак на прикладі підприємств
ЖКГ Харківської області запропоновані заходи стратегічного характеру саме
щодо управління зростанням рівня оплати населення за ЖКп: погашення
заборгованостей

минулих

років,

реалізації

інформаційної

політики

комунікацій підприємств ЖКГ із споживачами, забезпечення оптимального
рівня відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості ЖКп із
урахуванням інтересів відповідних підприємств і споживачів цих послуг,
державної підтримки. Використовуючи отримані з моделі результати для
розробки стратегій розвитку підприємств ЖКГ, запропоновано інструментарій
експертних оцінок, що дозволяє здійснити вибір найкращого сценарію розвитку
підприємств ЖКГ, враховуючи особливості зовнішнього й внутрішнього
середовища та функціонування підприємств ЖКГ. Показана можливість
застосування SWOT-аналізу для розробки та реалізації стратегій розвитку
підприємств ЖКГ.
У результаті об’єднання вищеназваних методичних кроків у досліджені
запропоновано загальний методичний підхід до формування та реалізації
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стратегій розвитку підприємств ЖКГ та показані його переваги: цільова
орієнтованість на кількісні індикатори, функціональна спрямованість, чітке
структурування, формування зворотних зв’язків й створення можливостей
реагування на виникнення диспропорцій та дисбалансів, оцінка показників, що
характеризують якість його впровадження.
Сформульовані

наукові

положення,

висновки

і

рекомендації

дисертаційної роботи в цілому є науково обґрунтованими та достовірними, з
точки зору застосування визнаного наукового інструментарію та переважно
авторитетних інформаційних джерел. Вони базуються на загальнонаукових
методах:

системного

опрацюванні

аналізу,

економічної,

у

стратегічного
тому

числі,

та

фінансового

спеціалізованої

аналізу;

літератури,

законодавчих і нормативних актів України; використанні значного обсягу
статистичної інформації, аналітичних звітів, які характеризують світовий та
вітчизняний досвід розвитку підприємств ЖКГ, програмних та аналітичних
документів розвитку галузі на державному, регіональному та місцевому
рівнях, на рівні окремих підприємств, а також матеріалів науково-практичних
конференцій, інтернет-публікацій.
Так,

теоретичною

основою

дисертаційного

дослідження

стали

фундаментальні положення і принципи сучасної економічної та управлінської
науки, у першу чергу, стратегічного управління та економіко-математичного
моделювання. Були використані також наукові праці вітчизняних і зарубіжних
учених з питань менеджменту та фінансів підприємств, державних фінансів.
Зокрема, у процесі наукового дослідження застосовано методи: наукової
абстракції та системний підхід, що дозволило сформулювати та розкрити
сутність поняття механізму формування і реалізації стратегій розвитку
підприємств ЖКГ.
Методичний апарат та інструментарій дисертації представлений також
фінансовим аналізом, методом аналогій, статистичним та кореляційним
аналізом, графічним і табличним поданням результатів дослідження. Прийоми
дедукції та індукції використовувались для виявлення елементів механізму
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формування і реалізації стратегій підприємств ЖКГ з використанням досвіду
провідних

країн

світу.

Метод

логічного

узагальнення

результатів

використаний при формулюванні висновків.
Достовірність та обґрунтованість одержаних результатів та пропозицій
підтверджується також опублікованими працями у наукових фахових
виданнях, їх апробацією на науково-практичних конференціях, семінарах,
впровадженням окремих положень дослідження при підготовці навчальнометодичних матеріалів та у науково-дослідній діяльності.
Наукова новизна. На наш погляд, наукова новизна дисертації найкраще
прослідковується

у

її

інтегральному

підсумку

як

удосконаленого

інструментарію стратегічного управління. Разом з тим, у дисертації, на
підтвердження позиції автора, зокрема удосконалено:
- поняття «стратегія розвитку підприємств ЖКГ у сучасних умовах
України», яке, на відміну від існуючих, ураховує галузеву специфіку та
конкретне економічне оточення підприємств і, з методичної точки зору,
визначене як комплекс довгострокових керованих дій, спрямованих на
удосконалення якості надання послуг споживачам на основі використання
методів, інструментарію, моделей, орієнтованих на досягнення кількісно
визначених цілей у контексті узгодження інтересів і можливостей споживачів,
підприємств ЖКГ, територіальної громади, держави та інших зацікавлених
осіб;
- систему інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення
процесу розробки і реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ,
використання якої, як конкретизації існуючих методів стратегічного
управління, передбачає, з урахуванням цілей, результатів оцінювання стану та
напрямів розвитку конкретних підприємств ЖКГ, сформувати і реалізувати
стратегії, які враховують трансформації у зовнішньому середовищі, стан
підприємств та особливості взаємодії з зацікавленими особами;
-

методичний

індикаторів

підхід

управління

до

визначення

розвитком

стратегічних

підприємств

ЖКГ

за

економічних
допомогою
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моделювання причинно-наслідкових зв’язків між трьома групами факторів: що
визначаються споживачами (наприклад, рівень оплати за житлово-комунальні
послуги, грошові доходи і/або сукупні ресурси домогосподарств, у тому числі
заробітна плата, пільги та субсидії); що характеризують стан підприємств
(кредиторська і дебіторська заборгованості, у тому числі, населення); що
відображають

тарифну

політику

держави

(рівень

затвердженими

тарифами

фактичної

собівартості

відшкодування

житлово-комунальних

послуг);
- сценарний підхід до формування стратегій розвитку підприємств ЖКГ,
який як конкретизація існуючого, дозволяє здійснити вибір відповідного
сценарію розвитку, враховуючи особливості зовнішнього (держава, споживачі)
й внутрішнього середовища та функціонування підприємств ЖКГ різних
підгалузей та з різними економічними показниками;
дістало подальшого розвитку:
- поняття «розвиток підприємств житлово-комунального господарства»,
яке, на відміну від існуючих, розглядається як комплексний процес,
результатом якого має стати покращення показників ефективності й
результативності діяльності підприємств ЖКГ за рахунок надання споживачам
більш якісних або більш доступних житлово-комунальних послуг;
- застосування результатів економічного аналізу у частині використання
отриманих індикаторів для подальшого SWOT-аналізу при формуванні
стратегій розвитку підприємств ЖКГ.
Практичне значення. Отримані автором нові наукові результати у
сукупності розв'язують конкретне науково-практичне завдання вдосконалення
методів стратегічного управління підприємствами ЖКГ, що має у сучасних
умовах вагоме значення для галузевої економічної науки.
Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих
працях. Основні положення дисертації достатньо повно представлені у
20 наукових працях обсягом 5,9 друк. арк. (особисто автору належить 4,04 друк. арк.), у тому числі, у колективній монографії,

8-ми наукових
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статтях, з них 6-ти - у вітчизняних наукових фахових виданнях, які включені
до міжнародних наукометричних баз, 1-ної статті у зарубіжному виданні; а
також в 11-ти працях апробаційного характеру і 1-ої праці, яка додатково
відображає результати наукових досліджень.
Зауваження щодо змісту дисертації. Одночасно з актуальністю теми, її
практичним значенням, використанням автором наукового інструментарію
дисертація має недоліки різного характеру у постановці цілей і задач та при
їхньому вирішенні.
1. Перед усім, науковий керівник та автор значно ускладнили
дисертаційне

дослідження

намаганням

охопити

всі

підгалузі

ЖКГ,

підприємства та організації різних форм власності, періоди різної державної
політики у галузі. Хоча ця мета універсальності явно у тексті не
задекларована, різні теоретичні, аналітичні, розрахункові фрагменти роботи
стосуються то житла, то водопостачання, теплопостачання тощо, не
кажучи про різні періоди щодо ціноутворення на енергоресурси і ЖКп. Попри
спільність мети – управління розвитком, усі ці суб’єкти мають суттєві
відмінності як у сутності їхнього розвитку, цілей, так і у методах управління,
зокрема стратегічного планування. У виробничому ланцюгу стратегії
розвитку одних можуть суперечити інтересам інших (а це має місце у
ціноутворенні на енергоресурси та житлово-комунальні послуги). Розкрити
усі ці питання в одному дослідженні неможливо.
2. У теоретико-методичній частині (1.3. Стратегія розвитку
підприємств житлово-комунального господарства: сутність та складові
розробки і реалізації) та аналітичній частині (2.4. Система стратегічного
управління

розвитком

на

рівні

підприємств

житлово-комунального

господарства), на жаль, відсутній аналіз методів стратегічного управління
на прикладі вже розроблених або реалізованих (не реалізованих) стратегій
конкретних підприємств ЖКГ України з усіма їхніми недоліками та
зробленими висновками. Відтак виявляється відсутньою важлива ланка – між
загальними поняттями і проблемами стратегічного управління розвитком та
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конкретними

пропозиціями

автора

дисертації

щодо

пріоритетів,

індикаторів, чинників тощо для підприємств ЖКГ. Безпосередньо зі змісту
роботи не видно, на скільки авторський підхід є новим або практично
досконалішим, яким він є «на відміну від існуючих».
3. Дослідження автора, зокрема пп. 2.2, 2.3, на жаль, не охоплюють
явищ останніх двох років, пов’язаних із різким зростанням тарифів задля
нормалізації покриття вартості послуг та енергоносіїв, а також масовим
призначенням субсидій споживачам. У якому становищі опинились тепер
підприємства

ЖКГ?

Адже

ця

ситуація,

не

принижуючи

значення

стратегічного управління підприємствами, змінила його акценти, вивела на
перший план інтереси держави та споживачів у питаннях ресурсо- та
енергозбереження, пошук коштів саме на ці цілі.
Крім загальних, існують інші окремі недоліки, перелічені нижче по мірі
їх виявлення у тексті дисертації.
4. У дисертації опрацьовані не всі важливі для всебічного розкриття
теми наукові джерела, наприклад авторів Г.К. Агаджанова, О.М. Білянського,
М.М. Забаштанського, М.В. Глух, С.С. Дзезика, Н.І. Олійник, К.В. Процак,
В.І. Срібного та деяких інших;
5. Здобувач часто використовує застарілу інформацію та сумнівні дані,
наприклад:
- с. 20: обсяг наданих послуг ЖКГ щорічно близько 8 млрд. грн, вартість
основних засобів - 25% від загальної вартості, що належать державі
(джерело [52] 2009 р.);
- с. 30 і часто далі: не актуальне вже посилання на Закон України «Про
Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2009-2014 роки», на застарілі регіональні та місцеві
програми Харківської області;
- с. 85: співвідношення «майже 10 млн. житлових будинків, або 20% їх
кількості» не відповідає статистичним даним.
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6. У роботі зустрічаються назви невідомого походження та невдалі
терміни: Державне підприємство «Фонд розвитку ЖКГ України» (с. 57),
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг у 2017 р. (с. 81), Національна економічна стратегія розвитку України
(с. 143), «загальна» стратегія і «приватні» (а не окремі) стратегії (с. 121),
госпрозрахункові споживачі (с. 125) тощо.
7. Порівнюючи частки витрат домогосподарств на житлово-комунальні
послуги в Україні та за кордоном, автор дисертації не зважає на відмінності
у методах визначення цих витрат і часток. Так, показаний рівень близько 8%
по Україні, за даними Держстату (рис. 1.1, 1.2), та 2-22% по інших країнах,
за неофіційними даними джерела [95]. У той же час, дані Євростату
свідчать про рівень у країнах ЄС близько 25% доходів. Отже спрощеність
підходу автора (та й інших авторів) до подібних оцінок викривлює картину
фінансових потреб та фінансових джерел розвитку ЖКГ.
8. Застосовані у дисертації кореляційні моделі можуть слугувати у
більшій мірі ілюстрацією загального методичного підходу (економетричного
інструментарію) до вибору пріоритетних цільових показників стратегічного
управління та чинників впливу, аніж обґрунтуванням для підприємств саме
цих показників та чинників при розробці стратегій.
Водночас, вказані недоліки принципово не змінюють загальну позитивну
оцінку роботи Гайденка С.М.
Загальний висновок. Дисертація є самостійною і завершеною працею,
яка свідчить про наукову зрілість її автора.
Поставлена у дослідженні мета досягнута, основні завдання успішно
вирішені. Запропоновані дисертантом результати та висновки дослідження
мають науково-практичну цінність та можуть бути використані у науковій,
управлінській і педагогічній діяльності.
Ознайомлення з текстом дисертації засвідчує, що обґрунтованість
наукових положень, висновків і рекомендацій сформульованих у роботі,
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