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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) 
є пріоритетною сферою економіки адміністративно-територіального утворення та 
головним елементом в системі життєзабезпечення населення країни - споживачів 
житлово-комунальних послуг (ЖКП). Убезпечення споживання визначено 
стратегічним пріоритетом в межах Глобальних цілей сталого розвитку ООН, як-
то: забезпечення переходу до раціональних моделей споживання та виробництва; 
забезпечення доступу та раціонального використання водних ресурсів та санітарії 
для усіх; забезпечення доступу для усіх до недорогих, надійних, відновлюваних 
та сучасних джерел енергії; забезпечення здорового способу життя та сприяння 
добробуту для всіх у будь-якому віці; забезпеченні відкритості, безпеки, 
життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів. В умовах 
інтеграції України в європейський соціальний простір для зміцнення безпеки 
споживання обрано вектор для підвищення якості життєвого середовища та 
стандартів життя населення, що має стати необхідним орієнтиром у реформуванні 
житлово-комунальної сфери країни. Актуальності набувають питання 
модернізації організаційних та господарських форм житлово-комунального 
господарства, його гармонізації із соціальними потребами населення для 
убезпечення споживання ЖКП як одного з чинників, що обумовлює стан 
національної безпеки. 

Проблемам та перспективам розвитку ЖКГ в Україні присвячено наукові 
праці зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема де відображені: проблемні 
аспекти управління та фінансового забезпечення підприємств ЖКГ 
(Г. Агаджанов, О. Білянський, І. Драган, В. Ніколаєв, Л. Пісьмаченко); 
інституціональні засади розвитку ринку ЖКП в Україні (В. Полуянов); проблеми 
реформування ЖКГ (Т. Юр’єва, О. Димченко, В. Подлєсна); особливості 
реалізації державних програм у сфері модернізації ЖКГ на засадах державно-
приватного партнерства (В. Вєлісов, А. Міхєєв, В. Варнавський, Ю. Тесля); 
підходи до управління житлово-комунальним комплексом України в сучасних 
умовах розвитку національної економіки (Ю. Лега, Т. Качала, Н. Чечетова); 
проблеми управління утриманням житлового фонду та оптимізації будівельно-
експлуатаційного процесу (Г. Онищук, В. Ніколаєв, Т. Ніколаєва, А. Щербина). 

Науковцями приділяється активна увага дослідженню теоретико-
методологічних засад безпекознавства на різних рівнях системної ієрархії 
управління. Серед них: Н. Аванесова, О. Ареф’єва, В. Бабаєв, О. Барановський, 
І. Бінько, І. Бланк, П. Бубенко, Г. Блакита, З. Варналій, Т. Васильців, О. Власюк, 
Н. Гавловська, В. Геєць, Л. Гнилицька, М. Єрмошенко, О. Ілляшенко, З. Живко, 
С. Кавун, М. Кизим, Т. Клебанова, Г. Козаченко, Н. Кондратенко, М. Копитко, 
О. Ляшенко, К. Мамонов, В. Мартинюк, І. Мігус, С. Мельник, Т. Момот, 
В. Мунтіян, М. Новікова, Є. Овчаренко, С. Онищенко, І. Отенко, В. Панченко, 
І. Писаревський, С. Плотницька, О. Прокопенко, Я. Пушак, І. Ревак, 
Є. Рудніченко, О. Солодовник, А. Сухоруков, М. Флейчук, В. Франчук, 
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Л. Шевченко, Л. Шемаєва, С. Шкарлет, А. Штангрет, Л. Шутенко, Т. Яворська, 
В. Ярочкін та інші.  

Незважаючи на цінний науковий доробок, утім, відсутніми є комплексні 
системні дослідження проблематики забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП з позицій концепції сталого розвитку. Тому висока значущість 
проблеми забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП в умовах 
реформування ЖКГ країни та переходу до принципово нової концепції розвитку 
житлової та житлово-комунальної сфери, недостатній рівень її теоретичної 
розробки зумовили актуальність обраної теми, визначило мету, завдання й 
напрям дослідження. 

Недостатня наукова розробка зазначених питань актуалізує необхідність 
вирішення наукової проблеми, що полягає у теоретичному обґрунтуванні та 
розробленні методологічних засад забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП. 

Таким чином, теоретико-методологічне та прикладне значення вирішення 
окреслених проблем зумовило актуальність обраної теми, визначило мету, 
завдання й напрям дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст і 
напрямок досліджень, що виконані в дисертаційній роботі, відповідають 
встановленим векторам руху України до європейських стандартів життя та вихід 
на провідні позиції у світі, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 
2020», в контексті забезпечення сталого розвитку держави, проведення 
структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя, заснованих на 
забезпеченні гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян. 

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних робіт 
Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова в межах державної бюджетних тематик: «Інформаційно-
аналітичне забезпечення функціонування системи управління фінансово–
економічною безпекою суб’єктів господарювання України в сучасних умовах: 
теорія, методологія, практика», етап 2 «Управління фінансово-економічною 
безпекою, інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка: облік, 
аудит, оподаткування» (2017 р., номер державної реєстрації 0116U005339) - 
автором проаналізовані ключові аспекти зміцнення бюджетної безпеки на 
регіональному ринку в умовах децентралізації. «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення функціонування системи управління фінансово–економічною 
безпекою суб’єктів господарювання України в сучасних умовах: теорія, 
методологія, практика», етап 4 «Удосконалення управління інвестиційно-
інноваційною складовою фінансово-економічної безпеки суб’єктів 
підприємницької діяльності України на національному, регіональному та 
мікрорівні в контексті сталого розвитку» (2019 р., номер державної реєстрації 
0116U005339) – автором розроблено методичний підхід до управління 
взаємовідносинами зі стейкхолдерами на прикладі підприємств теплопостачання. 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи управління 
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фінансово–економічною безпекою суб’єктів господарювання України в сучасних 
умовах: теорія, методологія, практика», етап 5 «Проблеми та шляхи досягнення 
фінансово-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні» (2020 р., номер 
державної реєстрації 0116U005339) – автором розроблено інформаційно-
аналітичне забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП із використанням 
інтегрованої звітності. 

Проведені дослідження є складовою частиною наукових тем в межах 
договірної тематики на замовлення Департаменту житлового господарства 
Харківської міської ради за темою «Інформаційно-організаційне забезпечення 
мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки 
споживачів житлово-комунальних послуг: стратегічна аналітика та аудиторський 
супровід» (договір № 3127/19), у ході якого автором розроблено методологічні 
засади формування муніципальної комплаєнс-політики; Департаменту 
комунального господарства Харківської міської ради за темою «Формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у 
облікову практику підприємств житлово-комунального господарства» (договір 
№ 712), у ході якого автором надано пропозиції щодо формування інформаційно-
аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-
комунальних послуг. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
теоретико-методологічних засад, науково-методичних підходів та науково-
практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП. Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: 

– сформувати понятійно-категорійний базис забезпечення економічної 
безпеки споживачів ЖКП з позицій концепції сталого розвитку; 

– ідентифікувати індикатори загроз і ризиків економічній безпеці споживачів 
ЖКП у системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади»;  

– розробити концептуальні засади забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП; 

– узагальнити інституційні важелі управління в сфері надання житлово-
комунальних послуг; 

– дослідити показники динаміки трансформаційних процесів на ринку ЖКП 
України; 

– здійснити оцінку якості надання ЖКП споживачам на місцевому рівні; 
– розробити науково-практичний підхід до комплексної оцінки ефективності 

регіональних (місцевих) програм, спрямованих на функціонування та розвиток 
житлово-комунального господарства адміністративно-територіальних утворень; 

– сформулювати концептуальні положення методології дослідження 
економічної безпеки споживачів ЖКП; 

– розробити методичний підхід до оцінювання ефективності управління 
економічною безпекою споживачів ЖКП за параметрами якості ЖКП в системі 
забезпечення безпеки підприємств ЖКГ; 
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– сформувати організаційно-методичний інструментарій застосування 
комплаєнс програм для убезпечення споживачів ЖКП; 

– обґрунтувати стратегічні напрямки удосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП; 

– розробити науково-практичні рекомендації щодо створення сприятливих 
умов для інформаційно-комунікаційного забезпечення споживачів ЖКП. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП в системі цілей сталого розвитку. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних положень і 
практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг. 

Методи дослідження. Теоретичною й методичною основою дисертаційної 
роботи стали фундаментальні наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних 
фахівців з безпекознавства, економічної теорії, теорій споживання, проблем 
забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. 

Для забезпечення концептуальної цілісності дослідження та вирішення 
визначених завдань у дисертаційній роботі використана система 
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема абстрактно-
логічний аналіз та теоретичне узагальнення – для теоретичного узагальнення й 
обґрунтування напрямів та результатів дослідження; аналіз та синтез – для 
визначення системно-процесних характеристик економічної безпеки споживачів 
ЖКП; порівняння та систематизація – при визначенні тенденцій, ризиків та 
загроз економічній безпеці споживачів ЖКП; системний підхід – при формуванні 
концептуальних засад забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП; 
структурно-логічний та семантичний аналіз – при розробці понятійно-
категорійного базису забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП; 
статистичний аналіз та порівняння - для визначення сучасного стану діяльності 
житлово-комунальних підприємств в Україні; методи компаративного аналізу та 
групування – для розробки науково обґрунтованої класифікації показників 
інтегральної оцінки рівня економічної безпеки споживачів за видами ЖКП та 
ідентифікації загроз в сфері надання ЖКП; когнітивного моделювання – для 
аналізу причинно-наслідкових зв’язків при обґрунтуванні напрямків мінімізації 
корупційних або виключення ризиків в системі забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП; економіко-математичні та графічні методи – для оцінювання 
економічної безпеки споживачів ЖКП; експертних оцінок та соціологічного 
дослідження – для дослідження якості надання споживачам ЖКП. 

Інформаційною базою є законодавчі акти Верховної Ради України, Укази 
Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, стратегічні 
програмні та нормативно-правові документи; міжнародні угоди між Україною та 
ЄС; офіційні документи Європейської Комісії; офіційні документи органів 
державного управління, статистичні дані Державної служби статистики України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і 
комунальних послуг; фінансова звітність житлово-комунальних підприємств 
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України; інформаційно-аналітичні матеріали; наукові праці провідних вітчизняних і 
зарубіжних вчених; матеріали мережі Internet, результати особистих напрацювань 
автора. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у розробці теоретико-
методологічних засад і прикладних підходів до комплексного вирішення проблеми 
наукового обґрунтування шляхів забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП. До найбільш вагомих результатів, які визначають наукову новизну дисертації, 
належать такі: 

вперше:  
– розроблено концептуальний підхід до забезпечення економічної безпеки 

споживачів житлово-комунальних послуг в системі економічної безпеки держави як 
сукупності теоретико-методологічних положень щодо визначення методологічного 
підходу, цілей, принципів, методів, завдань та рекомендацій, які базуються на 
системі взаємовідносин між державною владою (органами місцевого 
самоврядування) та виконавцями (житлово-комунальними та підрядними 
підприємствами, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги) зі споживачами житлово-комунальних послуг та передбачають 
застосування комплексу цілей, завдань, методів, інструментів та засобів запобігання 
загрозам і зміцнення економічної безпеки в процесі виробництва, надання, 
споживання, формування тарифів, розрахунків за спожиті послуги, надання пільг та 
субсидій споживачам шляхом застосування муніципальної комплаєнс програми для 
запобігання, прогнозування, ідентифікації та управління комплаєнс ризиками в 
сфері надання ЖКП в межах комплаєнс системи; 

– базуючись на моделі ціннісно-раціонального споживання для забезпечення 
сталого розвитку, обґрунтовано сутнісні характеристики категорії споживання 
ЖКП, що визначено як складний процес раціонального використання споживачем 
корисних властивостей результату господарської діяльності житлово-комунальних 
підприємств, що спрямований на забезпечення умов проживання та/або перебування 
осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах для задоволення 
власних потреб життєзабезпечення відповідно до нормативів, норм, стандартів, 
порядків і правил, що базується на гармонізації взаємовідносин у системі 
«споживачі – виробники / виконавці – органи влади» та здійснюється на підставі 
відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг, що дозволяє 
забезпечити захист прав споживачів на ринку, що перебуває у стані природної 
монополії (сфера теплопостачання, централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення) та суміжних ринках; 

– на засадах гармонізаційного підходу науково обґрунтоване поняття 
«економічна безпека споживачів житлово-комунальних послуг», що визначається як 
стан захищеності життєво важливих інтересів споживачів від реальних і 
потенційних джерел небезпеки або економічних загроз в процесі вироблення або 
створення та надання житлово-комунальних послуг необхідного обсягу та якості, 
вчасно та за економічно обґрунтованими цінами, що базується на гармонізації 
інтересів зацікавлених сторін у системі взаємовідносин «споживачі – виробники / 
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виконавці – органи влади» на засадах соціального партнерства, що дозволяє 
сформувати інформаційно-комунікаційне забезпечення управління економічною 
безпекою споживачів ЖКП на принципах прозорості та партнерства;  

– розроблено концептуальні положення методології дослідження економічної 
безпеки споживачів ЖКП шляхом розробки мультифакторної моделі оцінки 
ефективності управління економічною безпекою споживачів ЖКП за параметрами 
якості ЖКП, що із застосуванням математико-статистичного методу експертних 
оцінок, доповненого аналітико-графічною оцінкою, дозволяє здійснити оцінку 
ефективності управління економічною безпекою споживачів ЖКП за параметрами 
якості ЖКП та отримати результуючі компоненти за такими ЖКП як: з 
централізованого постачання гарячої води; з централізованого опалення; з 
централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення; з 
поводження з побутовими відходами; з управління багатоквартирним будинком; з 
електропостачання; з газопостачання. В рамках підходу враховано рівень діючих 
тарифів на ЖКП, що дозволяє комплексно оцінити економічну безпеку споживачів 
ЖКП та вжити заходи щодо надання ЖКП необхідного обсягу та якості, вчасно та за 
економічно обґрунтованими цінами;  

удосконалено: 
– структурно-ієрархічну модель міжрівневих зв’язків у системі 

взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади», що, на відміну 
від існуючих, базується на ідентифікації сукупності взаємовпливів, цільових 
орієнтирів та відповідних інструментів їх реалізації в процесі надання споживачам 
ЖКП, що дозволяє систематизувати внутрішні та зовнішні чинники, що впливають 
на рівень економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг; 

–  науково-практичний підхід до комплексної оцінки ефективності 
регіональних (місцевих) програм, спрямованих на функціонування та розвиток 
житлово-комунального господарства адміністративно-територіальних утворень 
шляхом визначенні відхилення між фактичними (досягнутими) та плановими 
(затвердженими паспортами) результативними показниками із поясненням причин 
таких розбіжностей за кожним результативним показником та в цілому за 
бюджетною програмою (підпрограмою), що дозволяє забезпечити ефективне 
використання коштів місцевого бюджету та підвищити рівень економічної безпеки 
споживачів ЖКП; 

– аналітико-прикладне забезпечення проведення оцінки корупційних ризиків в 
системі забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП, що базується на 
оцінюванні корупційних ризиків у системі забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП шляхом оцінки ймовірності та наслідків дії, а також оцінки рівня 
таких ризиків та дозволяє мінімізувати корупційні ризики та забезпечити захист 
прав споживачів; 

– інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг шляхом виокремлення інформації, що підлягає 
оприлюдненню (про використання коштів державного бюджетів (субвенція на 
соціально-економічний розвиток, в частині використання на об’єкти житлово-
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комунального призначення); про виконання місцевих бюджетів по галузі «ЖКГ»; 
про використання коштів суб’єктів господарювання комунальної власності житлово-
комунальної сфери) та забезпечення постійної публічної комунікації в системі 
взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» на всіх етапах 
розробки та впровадження рішень стосовно ЖКГ міста, починаючи з розробки 
заходів, планування видатків по галузі «ЖКГ» та закінчуючи контролем над 
виконанням затверджених заходів та видатків. Це дозволяє забезпечити відкритість 
й прозорість процесів функціонування ЖКГ, підвищити якість громадської 
експертизи в процесі прийняття рішень в сфері ЖКГ та збільшити рівень 
економічної безпеки споживачів ЖКП; 

набули подальшого розвитку: 
– систематизація джерел виникнення ризиків та загроз для споживачів ЖКП в 

системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» шляхом 
ідентифікації проблемних зон в сфері економічних відносин між місцевими 
органами влади та споживачами ЖКП в частині формування, використання та 
оцінки виконання видатків для фінансування ЖКГ міста; між державними органами 
влади та споживачами ЖКП у процесі формування тарифів, норм і нормативів 
споживання та щодо права споживача на отримання від держави субсидії; між 
виконавцями та виробниками в процесі проведення тендеру або при укладені 
договору на вироблені чи виконанні послуги; між виробниками та споживачами в 
частині інформування споживача про перелік ЖКП, їх вартість, норми споживання, 
порядку надання тощо; між виконавцями та споживачами в частині ефективності 
управління власністю в житловому господарстві, що дозволяє вжити заходи щодо їх 
мінімізації; 

– систематизація інституційних важелів управління економічною безпекою 
споживачів ЖКП за такими групами як організаційні, економічні, інформаційні, 
соціально-психологічні із визначенням складових за кожною групою, що, на відміну 
від існуючих, дозволяє відстежити зв’язки між видами інституційних важелів та 
обґрунтовано обрати і застосовувати інструменти впливу на рівень економічної 
безпеки споживачів ЖКП з метою забезпечення гармонізації інтересів усіх 
зацікавлених сторін та підвищення якості надання споживачам ЖКП; 

– сутнісні характеристики поняття муніципальна комплаєнс програма 
економічної безпека споживачів житлово-комунальних послуг, що базується на 
науково обґрунтованих теоретико-методологічних положеннях системного підходу 
до формування комплаєнс системи забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг із використанням міжнародних стандартів щодо 
впровадження повноцінного нормативно-правового, інституційно-організаційного, 
нормативно-методичного, інформаційно-аналітичного, суспільно-психологічного 
забезпечення; 

– обґрунтування доцільності застосування партиципаторного бюджету як 
дієвого інструмент підвищення рівня економічної безпеки споживачів ЖКП шляхом 
забезпечення ефективного системного діалогу органів місцевого самоврядування 
міста з його мешканцями, зміцнення громадськості шляхом надання її членам 
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можливості обговорення основних проблем та прийняття спільних виважених 
рішень з питань визначення напрямків використання бюджетних коштів для 
задоволення потреб мешканців міста з метою підвищення громадської активності та 
встановлення належного партнерства з органами влади; 

– поняття публічна комунікація в системі взаємовідносин «споживачі – 
виробники / виконавці – органи влади» як безперервний процес передачі і обміну 
спеціальної галузевої інформації в системі взаємовідносин «споживачі – виробники / 
виконавці – органи влади», що дозволяє споживачам брати участь у формуванні та 
реалізації управлінських рішень з питань функціонування житлово-комунальної 
сфери для покращення якості надання ЖКП, а, відповідно, підвищення рівня 
економічної безпеки споживачів ЖКП.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у використанні 
теоретико-методологічних і науково-прикладних розробок в управлінській 
діяльності органів державної влади та підприємств житлово-комунальної галузі при 
реалізації заходів щодо забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП, що 
підтверджується: на загальнодержавному рівні – під час інформаційної, 
консультаційної та роз’яснювальної роботи в процесі підтримки і просування 
реформ місцевого самоврядування щодо забезпечення економічної безпеки 
споживання житлово-комунальних послуг використано методологічний підхід до 
оцінки якості надання житлово-комунальних послуг споживачам, що дозволяє 
визначити вплив реальних і потенційних джерел небезпеки, економічних внутрішніх 
та зовнішніх загроз, притаманних житлово-комунальній сфері, які негативно 
впливають на економічні інтереси споживачів житлово-комунальних послуг (Офіс 
Президента України – довідка від 10.02.2021 р.); на регіональному рівні – в процесі 
підтримки і просування реформ місцевого самоврядування використано 
методологічний підхід до оцінки якості надання ЖКП споживачам, що дозволяє 
визначити вплив реальних і потенційних джерел небезпеки, внутрішніх та зовнішніх 
загроз, які негативно впливають на економічні інтереси споживачів ЖКП 
(Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
України» Харківське регіональне відділення – довідка № 35 від 27.05.2020 р.); 
упроваджено методологічні засади формування муніципальної комплаєнс-політики, 
що базується на мінімізації або виключенні комлаєнс-ризиків в системі 
забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг для 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
(Департамент житлового господарства Харківської міської ради – довідка № 
6341/0/90-19 від 17.12.2019 р.); теоретико-методологічні та організаційні положення 
формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки 
споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої 
звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства 
Харківського регіону (Департамент комунального господарства Харківської міської 
ради – довідка № 6346/0/16-19 від 17.12.2019 р.); результати дисертаційного 
дослідження та практичні рекомендації використані у процесі реалізації державної 
регуляторної політики щодо забезпечення захисту прав споживачів ЖКП, зокрема, 
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враховані пропозиції щодо: впровадження методологічного підходу до оцінки якості 
надання ЖКП за обґрунтованою системою кількісних і якісних показників, які 
відображають рівень захищеності інтересів споживачів ЖКП та застосування 
комплексу цілей, завдань, методів, інструментів та засобів запобігання загрозам і 
зміцнення економічної безпеки в процесі виробництва, надання, споживання, 
формування тарифів, розрахунків за спожиті послуги, надання пільг та субсидій 
споживачам ЖКП (Лозівська міська рада – довідка № 02.13.12/257 від 08.02.2021 р.); 
на рівні суб’єктів господарювання – науково-методичний підхід до комплексного 
оцінювання економічної безпеки споживачів ЖКП у сфері водопостачання та 
водовідведення (КП «Харківводоконал» - довідка № 74 від 10.03.2020 р.); модель 
захисту прав споживачів ЖКП для забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП із використанням сформованого інформаційного забезпечення (Група 
компаній «Бар’єр. Безпека бізнесу» - довідка №25.1 від 25.05.2020 р.); науково-
методичний підхід до комплексного оцінювання економічної безпеки споживачів 
ЖКП у сфері теплопостачання (Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж 
- довідка № 47 від 05.03.2020 р.); в організації навчального процесу – при викладанні 
дисциплін для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми 
«Управління фінансово-економічною безпекою» та спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» в Харківському національному університеті міського господарства 
імені О.М. Бекетова (довідка від 2.08.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою 
працею. Опубліковані наукові праці містять положення, що сформульовані автором 
особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті 
положення, які є результатом особистих досліджень дисертанта. Особистий внесок 
автора у працях, що опубліковані у співавторстві, зазначений окремо в списку 
публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та прикладні 
положення, що викладені в дисертаційній роботі, доповідалися та одержали 
схвалення на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 
серед яких: «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі 
забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів 
господарювання» (м. Харків, 2017 р.); «Економічні проблеми та перспективи 
розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі» (м. Харків, 
2017 р.); «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-
економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання - 
міждисциплінарний підхід» (м. Харків, 2018 р.); «Business Education in the 21st  
Century» (м. Тетово, Македонія, 2018 р.); «Обліково-аналітичне забезпечення 
системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та 
антикорупційний менеджмент» (м. Харків, 2019 р.); «International Conference on 
Modernization of Public Administration» (Strážnice, Czech Republic, 2019 р.); 
«Імперативи економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей 
сталого розвитку» (м. Київ, 2020 р.); «Сучасні технології менеджменту, 
інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах 
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євроінтеграції» (м. Черкаси, 2020 р.); «Управління економічними процесами на 
макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (м. Львів, 2020 р.); І 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 
здобувачів вищої освіти присвячена Дню науки (м. Херсон, 2020 р.); «Young 
Researchers in the Global World: Vistas and Challenges» (м. Львів, 2020 р.); 
«Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку» 
(м. Одеса, 2020). 

Публікації. . Основні положення та висновки, сформульовані в дисертації, 
викладено у 38 наукових публікаціях, з-поміж яких: 5 розділів у колективних 
монографіях, 13 статей у наукових фахових виданнях України (3 із них – у виданнях, 
що входять до міжнародних наукометричних баз, 1 - у виданнях, які індексуються у 
наукометричній базі Web of Science), 7 – у наукових виданнях інших держав (2 із яких 
– у виданнях, які індексуються у наукометричній базі SCOPUS), 11 – у наукових 
працях, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 2 – свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на твір. Загальний обсяг публікацій становить 
17,25 др. арк., із них 11,15 др. арк. належать особисто автору. 

Структура і обсяг роботи Дисертаційна робота складається з анотації 
українською та англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку 
використаних джерел (385 найменувань на 42 сторінках), 5 додатків, розміщених на 
42 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 456 сторінок, із них основний 
текст – 372 сторінки, які містять 40 таблиць та 43 рисунки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено стан її 
наукової розробки, розкрито зв’язок з науковими програмами, сформульовано мету, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів.  

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади формування та 
функціонування системи забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг» сформовано теоретичну основу формування та 
функціонування системи забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-
комунальних послуг; здійснено класифікацію житлово-комунальних послуг; 
сформовано понятійно-категоріальний апарат забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП (виклик, ризик, загроза, небезпека); ідентифіковано індикатори 
загроз і ризиків економічній безпеці споживачів ЖКП у системі взаємовідносин 
«споживачі – виробники / виконавці – органи влади» за сферами виникнення; 
розроблено концептуальні засади забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП; узагальнено інституційні важелі управління в сфері надання ЖКП. 

Шляхом узагальнення наявних наукових визначень, систематизації та 
співставлення підходів до розкриття сутності категорій «споживання», «безпека», 
«національна безпека», «економічна безпека» та «безпека споживання» сформовано 
понятійно-категоріальний апарат економічної безпеки споживачів ЖКП.  
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Встановлено, що феномен споживання (консюмеризм, від англ. consumer – 
споживач) має важливе значення для ідентифікації цінностей індивіда та суттєво 
впливає на темпи соціально-економічних перетворень. За результатами аналізу 
сутнісної еволюції категорії «споживання» в контексті його убезпечення в 
системі сталого розвитку встановлено, що «споживання» є полінауковою 
ключовою детермінантою в процесі людської життєдіяльності та сталого 
розвитку, складає ядро сучасного суспільства, визначає його сутність, спрямовує 
цілі, мету та орієнтири. Базуючись на міждисциплінарному підході із 
використанням методологічного апарату різних галузей знань (економіка, 
соціологія, психологія, екологія, філософія, управління, право), доведено, що 
споживання є ключовою категорію сталого розвитку. При цьому обґрунтовано 
пріоритетність моделі ціннісно-раціонального споживання, за якою споживання є 
раціональним та обмеженим, тобто спрямованим на задоволення розумних потреб з 
мотивом відповідальності перед майбутніми поколіннями, що відображає цінності 
єдиного цілісного організму – людини і природи та може бути сформоване в умовах 
соціального ринкового господарства. 

Встановлено, що на даний час в Україні в структурі сукупних витрат 
домогосподарств переважна частина витрат у споживанні припадає на харчування 
та житлово-комунальні послуги. В умовах кризової ситуації, ускладненої 
наслідками COVID-19, для більшості населення України внаслідок соціальної та 
економічної нестабільності змінюються звичні стандарти споживання; постійно 
зростає майновий розрив між багатими та бідними; зменшується рівень 
купівельної спроможності споживачів; для значної частини населення 
споживання є лише засобом задоволенням базових потреб, що призводить до 
втрати здоров’я та зниження тривалості життя. 

В свою чергу здійснено класифікацію ЖКП за власними критеріями, 
більшість з яких є суттєвими для групування об’єктів споживання в межах їх 
убезпечення. Систематизовано стандарти, нормативи, норми і правила, що 
встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які 
регламентують вироблення та виконання ЖКП з урахуванням соціальних, 
економічних, природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів. 

Доведено, що кінцевим результатом забезпечення безпеки споживачів ЖКП 
має бути надання якісних ЖКП, що забезпечується шляхом гармонізації інтересів 
зацікавлених сторін в сфері надання ЖКП у системі взаємовідносин «споживачі – 
виробники / виконавці – органи влади» на засадах соціального партнерства. 

Розглянуто підходи до принципів формування економічної безпеки, 
визначено проблеми галузі, ураховуючи інтереси кінцевого споживача ЖКП, а 
саме: недосконалість тарифної політики та системи соціального захисту у сфері 
ЖКГ, неякісне надання ЖКП, неефективне управління власністю в житловому 
господарстві, неефективне функціонування комунальних підприємств галузі, 
низький рівень поінформованості, неефективне використання бюджетних коштів 
у сфері ЖКГ.  

Проведене дослідження дозволило автору дати власне визначення 
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економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг та довести 
необхідність у формуванні системи забезпечення економічної безпеки споживачів 
у житлово-комунальній сфері. 

Ідентифіковано найпоширеніші споживчі ризики на ринку ЖКП, а саме 
виконавчий, фізичний, фінансовий, психологічний, ризик втрати часу.  

Спираючись на власне розуміння базових понять «споживання ЖКП», 
«економічна безпека» запропоновано науковий підхід до формування системи 
забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурно-ієрархічна модель міжрівневих зв’язків в системі 

взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» 
У системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» 

ідентифіковано проблемні зоні, що дозволяють виявити ризики та загрози для 
споживачів ЖКП та вжити заходи щодо їх мінімізації (табл. 1). 

Забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг:
 надання споживачам якісних житлово-комунальних послуг
 гармонізація інтересів зацікавлених сторін на засадах соціального партнерстваМ

ет
а

→ бюджетний процес в частині виконання видатків для 
фінансування житлово-комунального господарства

→ процес формування тарифів, норм та нормативів споживання
→ процес субсидування споживачів
→ процедура проведення тендеру або укладення договору на 

вироблення чи надання послуг
→ процес інформування споживача
→ процес компенсації за не отриману або неякісну послугу 
→ процес управління власністю в житловому господарстві
→ процес фінансової підтримки комунальних підприємств галузі
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Таблиця 1 
Систематизація джерел виникнення ризиків та загроз для споживачів ЖКП у 

системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» 

№ 
з/п 

Сфера 
виникнення 

загрози 
Проблемна зона Загроза Споживчий ризик 

1 

економічні 
відносини між 

місцевими 
органами влади та 

споживачами 

бюджетний процес 
в частині виконання 

видатків для 
фінансування ЖКГ 

нераціональне 
використання 

бюджетних коштів 

отримання неякісної 
послуги та/або не в 

повному обсязі, ризик 
неотримання послуги, 

або отримання за 
завищеною ціною 

2 

економічні 
відносини між 
державними 

органами влади та 
споживачами 

процес формування 
тарифів, норм та 

нормативів 
споживання 

застосування 
економічно 

необґрунтованих 
тарифів 

отримання послуги за 
завищеною ціною 

процес 
субсидування 

споживачів 

незручний та 
незрозумілий для 
споживача процес 

отримання субсидії 
неотримання субсидії 

3 
економічні 

відносини між 
виконавцями та 

виробниками 

процедура 
проведення тендеру 

чи процес 
укладення договору 

на вироблені чи 
поставлені послуги 

відсутність прозорості 
при виборі виробника 

послуги 
отримання послуги за 

завищеною ціною 

4 
економічні 

відносини між 
виробниками та 

споживачами 

процес 
інформування 

споживача 

недоведення до 
споживача інформації, 

або доведення в 
незручній формі 

неотримання послуги 
через нестачу 

інформації 
процес компенсації 
за неотриману, або 
неякісну послугу 

складність порядку 
отримання 

компенсації 
неотримання 
компенсації 

5 
економічні 

відносини між 
виконавцями та 
споживачами 

процес управління 
власністю в 
житловому 

господарстві 

неефективне 
управління власністю 

в житловому 
господарстві 

отримання неякісної 
послуги та/або не в 

повному обсязі, ризик 
неотримання послуги, 

або отримання за 
завищеною ціною 

6 
економічні 

відносини між 
органами влади та 

виробниками 

процес підтримки 
комунальних 

підприємств галузі 
(фінансування, 
інвестування, 

концесії, субвенції) 

неефективність 
функціонування 

комунальних 
підприємств 

отримання неякісної 
послуги та/або не в 

повному обсязі, ризик 
неотримання послуги, 

або отримання за 
завищеною ціною 

 
Управління економічною безпекою споживачів ЖКП визначено як складний 

процес, що передбачає всебічну оцінку відповідності рівня якості, кількості та 
вартості наданих послуг споживачу стандартам галузі, визначення природи 
виникнення (реальні і потенційні джерела небезпеки або економічні загрози) та 
рівня впливу загроз, а також розробку заходів щодо забезпечення належного рівня 
захищеності життєво важливих інтересів споживачів в процесі вироблення або 
виконання та надання ЖКП через нівелювання споживчих ризиків. 
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Систематизовано інституційні важелі управління економічною безпекою 
споживачів ЖКП шляхом виокремлення таких класифікаційних ознак як: змістовне 
наповнення, вид, характер, напрям, сила, охоплення, сферою та результативність 
впливу на економічну безпеку споживачів ЖКП, рівень та середовище формування, 
цілеспрямованість використання, що дає змогу відстежити зв’язки між видами 
інституційних важелів і дозволяє ефективно застосовувати та вибирати інструменти 
впливу на рівень економічної безпеки споживачів з метою забезпечення її 
підвищення. Запропоновано групування інституційних важелів управління 
економічною безпекою споживачів ЖКП такими групами як організаційні, 
економічні, інформаційні, соціально-психологічні із визначенням складових за 
кожною групою. 

У розділі 2 «Оцінка поточного стану та трансформаційних процесів на 
ринку житлово-комунальних послуг України» здійснено порівняльний аналіз та 
оцінку ефективності надання житлово-комунальних послуг споживачам на 
прикладі міст України, здійснено ідентифікацію загроз в сфері надання житлово-
комунальних послуг з позицій забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП, здійснено оцінку ефективності регіональних цільових програм та її 
значення для забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. 

Установлено, що сьогодні стан комунальних підприємств можна 
характеризувати як кризовий, про що, в першу чергу, свідчить хронічна і 
постійно зростаюча збитковість їх роботи, а незадовільний фінансовий стан не 
дозволяє своєчасно модернізувати систему комунальних підприємств і 
забезпечити споживачів якісними ЖКП, спричиняє погіршення технічного стану 
виробничих потужностей та підвищення рівня аварійності об’єктів.  

Однією із причин неефективного функціонування комунальних підприємств 
міст України на сьогодні залишається накопичення кредиторської та дебіторської 
заборгованості, що негативно впливає на їх поточну діяльність, дестабілізує їх 
роботу та, як наслідок, призводить до зниження якісних і кількісних показників 
наданих ЖКП. Встановлено, що причинами накопичення заборгованості є 
збільшення вартості окремих складових собівартості виробництва і надання 
послуг, внаслідок прийняття відповідних рішень на державному рівні (зміна 
ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на 
паливно-енергетичні ресурси) протягом дії встановлених тарифів; невідповідність 
рівня встановлених тарифів на послуги комунальних підприємств економічно 
обґрунтованим плановим витратам на їх виробництво і реалізацію; обмеженість 
коштів на підприємствах для здійснення капітальних вкладень внаслідок 
збільшення терміну дії встановлених тарифів собівартості виробництва і надання 
відповідних житлово-комунальних послуг і зменшення сум прибутків, 
запланованих на фінансування заходів для переоснащення та відновлення 
виробничих потужностей; законодавча неврегульованість механізму застосування 
пені та штрафних санкцій для громадян-неплатників, а також механізму 
припинення (відключення) надання послуг. 
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Ключовим фактором небезпеки залишається низький рівень 
платоспроможності споживачів ЖКП. Заборгованість по оплаті комунальних 
послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком є найбільш 
поширеним видом боргів споживачів, в тому числі населення. 

Враховуючи, що стабільне та надійне надання послуг водопостачання й 
водовідведення є необхідними для комфортного повсякдення, добробуту та 
безпеки навколишнього середовища у роботі здійснено аналіз 20 підприємств 
водопостачання та водовідведення міст України із використанням моделі 
інтегральної оцінки фінансового стану, встановлено, що високі операційні та інші 
витрати не покриваються операційними доходами, в результаті чого більшість 
підприємств галузі, в основному, є збитковими (табл. 2).   

Таблиця 2 
Порівняльний аналіз підприємств водопостачання та водовідведення міст 

України за моделлю інтегральної оцінки фінансового стану  
(станом на початок 2019 р.) 

Підприємство 
Інтегральний 

показник 
фінансового стану 

Клас за рівнем 
фінансового 

стану 

Позиція в 
рейтингу 

КП «Водоканал» Запорізька ДМ 1,169 1 1 
МКП «Хмельницькводоканал» 1,145 1 2 
КП «Чернівціводокал» 0,847 1 3 
МКП «ВУ ВКГ міста Херсона» 0,795 2 4 
КП «Луцькводоканал» 0,756 2 5 
КП «ВУ ВКГ міста Ужгорода» 0,709 2 6 
Філія «Іефоксводоканал» Одеса 0,609 2 7 
КП «Житомирводоканал» ЖМР 0,556 2 8 
ЛЛМКП «Львівводоканал» 0,544 2 9 
РОКПВКГ «Рівнеоблводоканал» 0,502 2 10 
КП «Винницяводоканал» 0,404 2 11 
КП «Черкасиводоканал»  0,398 2 12 
КП «Тернопільводоканал» 0,303 2 13 
КП «Дніпроводоканал»  0,231 2 14 
КП «Полтававодоканал» 0,204 2 15 
КП Компанія «Вода Донбасу» 0,091 2 16 
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» -0,043 3 17 
ПАТ «АК Київводоканал» -0,192 3 18 
КП «Харківводоканал» -0,381 3 19 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» -0,481 3 20 
 

Споживачі всіх категорій прагнуть отримувати від підприємств водного 
сектора надійні, стабільні, безпечні та якісні послуги з водопостачання та 
водовідведення, зацікавлені в адекватному співвідношенні ціни і якості зі 
збереженням доступності води навіть для людей з низькими доходами, у 
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мінімізації шкідливого впливу на довкілля, високому рівні обслуговування вже 
сьогодні і в довгостроковій перспективі. Проте, встановлено, що у 2019 р. 
основними питаннями, порушеними у зверненнях до НКРЕКП споживачами були: 
роз’яснення механізмів тарифоутворення та правомірність застосування тарифів 
суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення; порядок укладання договорів про надання послуг; якість послуг 
(якість питної води, неотримання послуг або отримання послуг неналежної якості); 
порядок оплати за спожиті послуги; правомірність відключення від систем 
централізованого водопостачання та водовідведення. 

Всі підприємства теплопостачання, що досліджувались у роботі є збитковими, 
їх виробнича собівартість значно перевищує доходи від реалізації послуг (рис.2) 

 
Рис. 2. Валовий збиток підприємств теплопостачання станом на початок 2019 р. 

 
Із використанням методології Центру соціальних експертиз Інституту 

соціології НАН України здійснено оцінку якості надання послуг 
водопостачання/водовідведення та теплопостачання в м. Харків. Встановлено, що 
на думку 85% респондентів, тарифи на теплопостачання є завищеними і не 
відповідають якості послуги. Якість послуг холодного водопостачання 13% 
респондентів оцінює як незадовільну. 

Доведено, що в сучасних умовах забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП безпосередньо визначається бюджетним потенціалом 
адміністративно-територіальних утворень (рис.3).  

За період дослідження, починаючи з 2015 р., встановлено, що в структурі 
дохідної частини місцевих бюджетів по всіх обласних центрах України із 
середнім рівнем забезпеченості бюджетними коштами спостерігаються загальна 
тенденція до зменшення питомої ваги трансфертів з державного бюджету, що 
свідчить про зміцнення самостійності місцевих бюджетів, а отже про збільшення 
можливостей для органів місцевого самоврядування використовувати фінансові 
ресурси для забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. 

Проведений у роботі аналіз дозволив ідентифікувати загрози в сфері 
надання ЖКП з позицій забезпечення економічної безпеки із виокремленням 
внутрішніх та зовнішніх загроз та з урахуванням таких особливостей житлово-
комунального комплексу як: спрямованість на задоволення першочергових 
потреб споживачів; високий рівень комплексності; монопольне положення 
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багатьох підприємств галузі на ринку; необхідність забезпечення доступності 
надання ЖКП в межах соціальних норм всім верствам населення; високі вимоги 
до якості надання ЖКП; необхідність регулювання тарифів на ЖКП. 

За результатами PEST аналізу встановлено, що кризовий стан економіки 
країни у поєднанні з відсутністю провідних технологій, соціальною 
незахищеністю трудового потенціалу країни та зосередженістю політичної влади 
на власних протиріччях створює несприятливе зовнішнє середовище для розвитку 
та реформування підприємств ЖКГ. 
 

 
Рис. 3. Питома вага видатків фактично спрямованих на сферу ЖКГ 

у загальному обсязі видатків місцевого бюджету, % 
За результатами проведення SWOT-аналізу встановлено, що в умовах 

збільшення цін на паливо та енергоносії, зниження рівня доходів населення 
однією з основних причин кризи в ЖКГ є відсутність прозорої та чітко системи 
фінансування галузі, недостатній рівень інвестування, неефективне використання 
фінансових ресурсів, що збільшує ризики в системі забезпечення економічної 
безпеки споживачів ЖКП. В рамках ризико-орієнтованого підходу запропоновано 
методичний підхід до розробки карти оцінювання рівня ризику на прикладі 
об’єктів водопостачання та водовідведення. 

Доведено, що в умовах децентралізації особливої актуальності набувають 
питання контролю за використанням бюджетних коштів та оцінки якості 
прийняття (виконання) рішень органами місцевого самоврядування у сфері ЖКГ. 
Це обумовило доцільність розробки науково-практичного підходу до комплексної 
оцінки ефективності регіональних (місцевих) програм, спрямованих на 
функціонування та розвиток житлово-комунального господарства територіально-
адміністративної одиниці. Визначено, що якість планування показників 
ефективності реалізації цільових програми відображає оцінку якості планування 
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результативних показників за бюджетними програмами, у складі регіональної 
з точки зору відповідності принципам програмно-цільового планування та з 
урахуванням ступеня їх досягнення в попередньому періоді.  

Для оцінки ефективності цільових програм розроблено анкету та 
проведене електронне анкетування споживачів житлово-комунальних послуг 
міста Харкова у вигляді GOOGLE-форми, посилання на яку було розміщено 
протягом двох тижнів на офіційному сайті Харківської міської ради. За 
результатами експертної оцінки на прикладі міста Харків виявлено недоліки у 
якості планування і прогнозування результативних показників цільових 
програм у сфері ЖКГ міста. Доведено, що для вирішення пріоритетних 
завдань безперебійного функціонування та сталого розвитку ЖКГ міста на 
засадах програмно-цільового планування для забезпечення споживачів 
якісними ЖКП у повному обсязі необхідно провести коригування методичної 
бази шляхом синхронізації цільових програм у сфері ЖКГ за цілями, заходами 
і результатами із стратегією соціально-економічного розвитку регіону; 
оптимізації системи управління місцевими цільовими програмами з метою 
досягнення результативних показників, встановлених в паспортах бюджетних 
програм, які входять до складу місцевих; визначення зон відповідальності 
учасників в процесі реалізації цільових програм; формування механізмів 
реалізації програм та інструментів оцінки ефективності програмних заходів. 
Це сприяє забезпеченню більшої прозорості та відкритості бюджетування 
процесу надання споживачам ЖКП. 

У розділі 3 «Методологічне забезпечення системи оцінки рівня 
економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг за 
параметрами якості ЖКП» здійснено оцінку якості надання житлово-
комунальних послуг на місцевому рівні; розроблено методичні засади 
формування безпекових параметрів оцінки якості ЖКП із встановленням 
переліку показників за видами ЖКП, що підлягає перевірці відповідності 
якості надання послуги та кількісних і якісних показників, що характеризують 
надання споживачу ЖКП відповідної якості; запропоновано методичний 
підхід до оцінювання ефективності управління економічною безпекою 
споживачів ЖКП в системі забезпечення безпеки підприємств ЖКГ. 

За результатами дослідження встановлено, що основними проблемами 
ЖКГ, що є типовими для територіально-адміністративних утворень України та 
потребують ефективного та швидкого розв’язання є погіршення якості та 
доступності ЖКП внаслідок низької ресурсної спроможності більшості 
органів місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження у сфері 
ЖКГ, що посилюється значною зношеністю теплових, каналізаційних, 
водопостачальних мереж та житлового фонду. 

За результатами узагальнення face-to-face опитування 19200 споживачів 
ЖКП з кожного міста України, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 
протягом 2015-2018 рр. встановлено, що більше 80% мешканців обласних 
центрів України залишаються незадоволеними якістю обслуговування та 



19 
 
надання житлово-комунальних послуг (рис. 4). Найбільш типовими проблемами в 
сфері ЖКГ для українських міст залишаються наступні: незадовільна робота в сфері 
тепло- і водопостачання мікрорайонів, погана якість водопровідної води, 
невпорядковані і не освітлені в вечірній час двори і вулиці, низька якість 
обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Близько третини населення країни 
незадоволені якістю надання житлово-комунальних послуг: 22% - послугою зі збору 
та вивезення сміття, 26% - роботою системи водовідведення, 28,9% - вуличним 
освітленням, 35,1% - послугою з обслуговування дворів та прибудинкових 
територій, 18,1% - водопостачанням, 21,7%- опаленням. 

 
Рис. 4. Індекси оцінки якості надання ЖКП у сфері ЖКГ міст України 
Систематизовано перелік показників за видами ЖКП, що підлягає перевірці 

відповідності якості надання послуги, а також кількісні та якісні показники, що 
характеризують надання ЖКП відповідної якості за видами ЖКП, включаючи 
послуги з централізованого опалення; з централізованого постачання гарячої води; з 
централізованого постачання холодної води; з централізованого водовідведення; з 
електропостачання; з газопостачання; з поводження з побутовими відходами; з 
управління багатоквартирним будинком; послуги, що гарантуються органами 
місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень в галузі ЖКП. 
Встановлено перелік послуг, що гарантуються органами місцевого самоврядування, 
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відповідно до їх повноважень в галузі ЖКП. Розглянуто порядок проведення 
перевірки якості та/або кількості наданих послуг встановленим параметрам 
відповідно до чинного законодавства. 

Зазначено, що суб’єктивно рівень якості наданих ЖКП можна оцінити за 
даними опитування населення щодо схвалення споживачами дій влади міста. 

Доведено, що посилення конкуренції на ринку ЖКП є необхідним та дієвим 
механізмом щодо покращення якості надання ЖКП, що гарантує забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП. При цьому ключовим механізмом створення 
конкурентних переваг ЖКП є впровадження на ЖКП адаптованої до умов 
життєзабезпечення системи безперервного поліпшення якості відповідно до 
міжнародних стандартів. Проте, на сьогодні механізм покращення якості ЖКП 
шляхом посилення конкуренції можливо застосовувати лише у сфері надання 
послуги з управління багатоквартирним будинком та послуги з поводження з 
побутовими відходами, що складає четверту частину всіх видів ЖКП, що надаються 
споживачеві. 

За результатами компаративного аналізу якості надання ЖКП споживачам, 
оцінювання впливу системних загроз на функціонування підприємств ЖКГ із 
використанням методів математичної статистики, ефективність управління 
економічною безпекою споживачів ЖКП з врахуванням параметрів якості надання 
ЖКП пропонується подати у вигляді мультифакторної моделі (формула 1): 
 
ЕУЕБСП = �⋃ (𝑥11…𝑥1𝑛)⋃ (𝑥21…𝑥2𝑙)⋃ (𝑥31…𝑥3𝑚)𝐴3𝐴2А1 ⋃ (𝑥41…𝑥4𝑘)𝐴4  

⋃ (𝑥51…𝑥5𝑝)𝐴5 ⋃ (𝑥61…𝑥6𝑟)𝐴6 ⋃ (𝑥71…𝑥7𝑡)𝐴7
�⋂𝑇𝐴𝑅𝑖=17   (1) 

де ЕУЕБСП – ефективність управління економічною безпекою споживачів ЖКП 
за параметрами якості ЖКП; А1 – результуюча компонента надання послуги 
споживачам з централізованого постачання гарячої води за параметрами якості 
(х11…х1n); А2 – результуюча компонента надання послуги споживачам з 
централізованого опалення за параметрами якості (х21…х2l); А3 – результуюча 
компонента надання послуги з центрального постачання холодної води та 
централізованого водовідведення за параметрами якості (х31…х3m); А4 – 
результуюча компонента надання послуги з поводження з побутовими відходами за 
параметрами якості (х41…х4k); А5 – результуюча компонента надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком за параметрами якості (х51…х5p); A6 – 
результуюча компонента надання послуги з електропостачання за параметрами 
якості (х61…х6r); A7 - результуюча компонента надання послуги з газопостачання за 
параметрами якості (х71…х7t); 𝑇𝐴𝑅𝑖=17 - діючі тарифи на житлово-комунальні 
послуги. 

Апробацію запропонованого підходу здійснено на прикладі житлово-
комунальних підприємств м. Харкова. Отримані дані свідчать про середній рівень 
ефективності управління економічною безпекою споживачів ЖКП за параметрами 
якості у місті Харкові (рис. 5). 

Найнижчі показники ефективності управління економічною безпекою 
споживачів ЖКП спостерігаються за такими ЖКП як послуги з централізованого 
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опалення та з електропостачання. Низьким є також і показник рівня задоволення 
клієнтів послугою з централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення. 

За кожною результуючою компонентою представлено шкалу розподілу оцінок 
споживачів, що дозволяє проаналізувати компоненти управління оцінки 
ефективності управління економічною безпекою споживачів ЖКП за параметрами 
якості, на які необхідно звернути увагу при прийнятті управлінських рішень. 

 
Рис. 5. Результати оцінки ефективності управління економічною безпекою 

споживачів ЖКП за параметрами якості у місті Харків 
Крім того, важливою компонентою запропонованого методологічного підходу 

є врахування тарифів на ЖКП. Відповідно до вимог законодавства, виконавці 
комунальних послуг (зокрема, послуг з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з 
побутовими відходами) здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на 
надання комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати 
встановлення тарифів. Повноваження щодо встановлення тарифів на сьогодні 
визначаються уповноваженими законом державними органами (НКРЕКП) або 
органами місцевого самоврядування відповідно до закону, а вартість житлових 
послуг – послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за 
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домовленістю сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого 
самоврядування. Слід зазначити, що тарифи на комунальні послуги розраховуються 
та встановлюються уповноваженими органами окремо для кожного підприємства 
(виконавця комунальної послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат. 
Врахування тарифу на ЖКП в рамках запропонованого методологічного підходу 
забезпечує можливість здійснити порівняння ціни та якості за надані споживачу 
ЖКП та вжити заходи щодо надання ЖКП необхідного обсягу та якості, вчасно та за 
економічно обґрунтованими цінами. 

У розділі 4 «Розробка муніципальної комплаєнс системи забезпечення 
економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг» сформовано 
організаційно-методичний інструментарій застосування комплаєнс системи 
забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП; здійснено виявлення, оцінка та 
аналіз комплаєнс-ризиків в системі забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП; розроблено методологічні засади формування та використання муніципальних 
комплаєнс-програм в системі забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. 

Розроблено концептуальні засади формування муніципальної комплаєнс 
системи забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП, що розглядається як 
комплекс вбудованих видів комплаєнс-контролю, що здійснюється з метою 
покращення репутації, підвищення довіри споживачів та співробітників, 
прогнозування потенційних загроз, підвищення підзвітності керівництва, 
збільшення якості ЖКП, зменшення ризику тиску з боку контролюючих та 
регулюючих органів. 

Сформовано організаційно-методичний інструментарій застосування 
комплаєнс системи забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. 

За результатами дослідження сучасного стану та тенденцій виникнення 
корупційних проявів у діяльності державних органів при управлінні ЖКГ в процесі 
виробництва чи/та надання житлово-комунальної послуги, встановлено, що 
головним місцем їх зосередження є фінанси ЖКГ, у системі місцевих фінансів. 
Тобто, економічна сутність фінансів ЖКГ полягає у розподілі і перерозподілі 
вартості валового внутрішнього продукту шляхом формування та використання 
фондів грошових коштів на місцевому рівні з метою найбільш повного задоволення 
житлово-комунальних потреб споживачів ЖКП – членів територіальних громад і 
господарюючих суб'єктів регіону та їх відтворення. 

Встановлено, що корупційні ризики в сфері ЖКГ представлені переважно 
дрібним хабарництвом, отриманням «відкатів» за вибір «певного» підрядника на 
тендері, розкраданням коштів з бюджету ЖКГ шляхом завищення цін на виконувані 
роботи, кругова порука, отриманням хабарів співробітниками, які приймають 
рішення про закупівлю, підкупом осіб, які приймають рішення про закупівлю 
товарів або послуг з боку замовника, наданням закритої інформації (ціни, 
клієнтської бази, умови за діючими договорами, несанкціонований доступ до 
інформаційної системи) третім особам за грошову винагороду, використання 
матеріальних ресурсів організації з метою особистої вигоди або збагачення та тощо. 
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За результатами систематизації європейських методичних підходів 
запропоновано такі етапи виявлення, оцінки та аналізу корупційних ризиків в 
системі забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП як: аналіз структури 
організації; визначення основних сфер корупційного ризику; визначення 
ключових посад; необхідність періодичної оцінки ризиків; створення переліку 
ділових операцій, що перебувають в зоні комплаєнс-ризиків; визначення особи, 
відповідальної за антикорупційну політику в компанії; Кодекс етики; 
інформування та регулярне навчання персоналу антикорупційним питанням / 
етичному веденню бізнесу; розробка та впровадження зрозумілої та ефективної 
антикорупційної політики, а також внесення відповідних доповнень до інших 
політик компанії; періодична перевірка знань персоналу з цих питань; моніторинг 
ефективності антикорупційної програми; лінії довіри та перевірка інформації, 
одержаної через лінії довіри. 

Запропоновано інформаційно-методичне забезпечення з визначенням 
необхідних джерел інформації, з систематизацією методів та інструментів для 
збору інформації. 

За результатами проведеного аналізу обґрунтовано доцільність розробки 
«карти корупційних ризиків» підприємств сфери ЖКГ із включенням таких 
складових як перелік основних бізнес-процесів (підпроцесів) підприємств ЖКГ, 
їх рівень ризику та зведений опис можливих корупційних правопорушень, 
відповідальних осіб та заходи з мінімізації корупційних ризиків. 

Розроблено структурно-логічну схему виявлення, оцінки та аналізу 
корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП. 

Запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки корупційних 
ризиків в рамках муніципальної комплаєнс системи забезпечення економічної 
безпеки споживачів ЖКП шляхом виокремлення бізнес-процесу «взаємодія зі 
споживачами ЖКП». Здійснено оцінку рівня корупційного ризику шляхом 
зіставлення ймовірності та наслідків із розробкою матриці оцінки рівня 
корупційних ризиків. 

Розроблено заходи щодо зниження або усунення корупційних ризиків в 
системі забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. 

Доведено доцільність впровадження муніципальної комплаєнс-програми, 
яка дозволяє враховувати інтереси споживачів, підвищити якість надання ЖКП, 
рівень задоволення громадськості та в цілому сприяє забезпеченню прозорості 
діяльності органів місцевого самоврядування. 

У розділі 5 «Стратегічні напрямки удосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг» 
запропоновано стратегічні напрямки удосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП; обґрунтовано доцільність запровадження 
партиципаторного бюджету, як дієвого інструменту підвищення рівня 
економічною безпеки споживачів ЖКП; систематизовано напрямки 
удосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки 
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споживачів ЖКП в системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – 
органи влади»; розроблено науково-практичні рекомендації щодо створення 
сприятливих умов для інформаційно-комунікаційного забезпечення споживачів 
ЖКП. 

Встановлено, що пріоритетним напрямом реформування житлово-
комунального господарства України має стати демонополізація галузі, створення 
конкурентного середовища в системі управління та обслуговування житлово-
комунальної сфери, що дозволить споживачам ЖКП вибирати того чи іншого 
суб’єкта управління, який зможе забезпечити необхідний рівень обсягів і якості 
робіт та послуг за найнижчими цінами. 

Доведено, що міжнародний та накопичений вітчизняний досвід переконливо 
свідчить про доцільність формування партиципаторного бюджету (бюджету 
участі, громадського бюджету), головною метою якого є реалізація ідей громадян 
- споживачів послуг, що надаються органами місцевого самоврядування за 
рахунок коштів місцевих бюджетів в напрямку проведення як соціальних, 
культурно-мистецьких, спортивних заходів, так покращення благоустрою 
території міста, вирішенню проблем в сфері житлово-комунального господарства.  

Систематизовано досвід впровадження партиципаторного бюджету в містах 
України. Розглянуто механізм взаємодії виконавчих органів Харківської міської 
ради та мешканців міста Харкова щодо реалізації за рахунок коштів бюджету 
міста Харкова проєктів, ініційованих та обраних населенням міста на прикладі 
реалізації Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста 
Харкова» на 2018-2021 роки. За період 2019-2020 роки на виконання 80 проєктів-
переможців, що реалізовувалися в рамках програми міста Харкова витрачено 47,6 
млн. гривень, з них 24 проєкта на загальну суму 13 млн. гривень (27,2% від 
загальної кількості) спрямовані на вирішення проблемних питань житлово-
комунального господарства міста, такі як: впровадження заходів щодо 
роздільного збору сміття, переробки листя у біологічне добриво, 
енергозбереження, розробка для ОСББ мобільного додатку та web-версії, 
встановлення диспенсерів з пакетами для прибирання за собаками та інше. 

Так, за результатами дослідження доведено, що партиципаторний бюджет є 
реальним шансом забезпечити вплив громадськості на стан житлово-комунального 
господарства міста, що відкриває споживачам ЖКП можливість участі в розподілі 
коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення житлово-
комунальної сфери міста та/або голосування за них.  

Доведено, що публічна комунікація є однією із складових забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП, яку пропонується розглядати як 
безперервний процес передачі і обміну спеціальної галузевої інформації в системі 
взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади», що дозволяє 
споживачам брати участь у формуванні та реалізації управлінських рішень з питань 
функціонування житлово-комунальної сфери для покращення якості надання ЖКП, 
а, відповідно, підвищення рівня економічної безпеки споживачів ЖКП.  
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Удосконалено інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП із виокремленням постійної публічної комунікації в системі 
взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» на засадах 
партнерства на всіх етапах розробки та впровадження рішень стосовно житлово-
комунального господарства міста (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної 
безпеки споживачів ЖКП 
 

При цьому, концепція партнерства розглядається як добровільна співпраця 
різних груп стейкходерів у системі взаємовідносин «споживачі – виробники / 
виконавці – органи влади», що беруть участь у спільних справах, проєктах, 
програмах шляхом об’єднання різних ресурсів для досягнення спільних цілей та 
вирішення нагальних проблем в сфері ЖКГ. Такий підхід дозволив виділити 
комунікативні функції в системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці 
– органи влади» в рамках сформованого інформаційно-комунікаційного 
забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП: інформування про житлово-
комунальні послуги (тарифи, норми споживання, обсяги), роз’яснення щодо прав 
споживачів, залучення споживачів до процесу планування видатків на житлово-
комунальну сферу, сприяння розвитку громадської думки, забезпечення зворотного 
зв’язку зі споживачами, сприяння здійсненню громадського контролю за якістю 
послуг, консультування зі споживачем. Обґрунтовано доцільність створення 
регіонального ситуаційного центру публічної комунікації та інформації, що 
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сприятиме налагодження системного та ефективного діалогу у системі 
взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» на засадах 
партнерства. 

ВИСНОВКИ 
У результаті дослідження досягнута мета дисертаційної роботи: обґрунтовано 

теоретико-методичних положення і розроблено практичні рекомендації щодо 
забезпечення економічної безпеки споживача житлово-комунальних послуг. На 
підставі вирішення визначених завдань отримано такі висновки та пропозиції: 

1. Розроблено модель понятійно-категоріального апарату економічної безпеки 
підприємства, що встановлює логічні зв’язки між базовими категоріями, розкриває 
розуміння їх ролі та характеризує як системний та цілісний підхід до забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП. Обґрунтовано сутнісні характеристики 
категорії споживання ЖКП, що базуючись на моделі ціннісно-раціонального 
споживання для забезпечення сталого розвитку, визначено як складний процес 
раціонального використання споживачем корисних властивостей результату 
господарської діяльності житлово-комунальних підприємств, що спрямований на 
забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових 
приміщеннях, будинках і спорудах для задоволення власних потреб 
життєзабезпечення відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, 
що базується на гармонізації взаємовідносин у системі «споживачі – виробники / 
виконавці – органи влади» та здійснюється на підставі відповідних договорів про 
надання житлово-комунальних послуг, що дозволяє забезпечити захист прав 
споживачів на ринку, що перебуває у стані природної монополії (сфера 
теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення) та суміжних ринках. Доведено, що кінцевим результатом 
забезпечення безпеки споживачів ЖКП має бути надання якісних ЖКП, що 
забезпечується шляхом гармонізації інтересів зацікавлених сторін в сфері 
надання ЖКП у системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – 
органи влади» на засадах соціального партнерства. 

2. Ідентифіковано проблемні зоні у системі взаємовідносин «споживачі – 
виробники / виконавці – органи влади», що дозволяє виявити ризики та загрози для 
споживачів ЖКП та вжити заходи щодо їх мінімізації. За результатами дослідження 
встановлено проблемні зони: в сфері економічних відносин між місцевими органами 
влади та споживачами ЖКП в частині формування, використання та оцінки 
виконання видатків для фінансування ЖКГ міста; в сфері економічних відносин між 
державними органами влади та споживачами ЖКП у процесі формування тарифів, 
норм і нормативів споживання та щодо права споживача на отримання від держави 
субсидії; в сфері економічних відносин між виконавцями та виробниками в процесі 
проведення тендеру або при укладені договору на вироблені чи виконані послуги; в 
сфері економічних відносини між виробниками та споживачами в частині 
інформування споживача про перелік ЖКП, їх вартість, загальну вартість місячного 
платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядку надання ЖКП, їх 
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споживчі властивості та в частині отримання від виконавця компенсації за 
неотриманні, отриманні неякісні та/або не в повному обсязі ЖКП; в сфері 
економічних відносин між виконавцями та споживачами в частині ефективності 
управління власністю в житловому господарстві.  

3. Доведено, що забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП має 
базуватися на науковому підході до формування системи забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП у системі взаємовідносин «споживачі – 
виробники / виконавці – органи влади», що має на меті забезпечити збалансоване 
вирішення трьох важливих завдань: по-перше, забезпечення економічної безпеки 
споживача ЖКП таким чином, щоб не постраждав сумлінний виконавець ЖКП, по-
друге, підвищити суспільну свідомість і роль споживачів в самозахисті своїх прав та 
економічних інтересів, і, по-третє, оптимально врегулювати законодавство і 
адаптувати українську систему захисту прав споживача до норм міжнародного та 
європейського права. Визначено роль та значення кожного суб’єкта в системі 
взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади», що дозволяє 
ефективно спрямовувати управлінські дії щодо убезпечення споживання ЖКП. 
Систематизовано фактори, що прямо або опосередковано впливають на рівень 
економічної безпеки споживачів ЖКП: низький рівень управління галуззю ЖКГ на 
місцях, неефективне та нераціональне використання потенціалу місцевих бюджетів 
та ресурсів, низький рівень інвестування галузі, моральна застарілість і фізична 
зношеність основних фондів підприємств-виконавців ЖКП, збитковість фінансово-
господарської діяльності виконавців ЖКП, збільшення корупції на локальному рівні, 
відсутність прозорості у прийнятті рішень, з приводу ЖКГ як місцевих органів так і 
виконавців ЖКГ, обмеження доступу громадськості до процесу планування видатків 
на ЖКГ, недотримання стандартів якості та не впровадження заходів щодо 
покращення якості ЖКП, зниження доходів споживачів ЖКП та їх нездатність 
виконувати свої фінансові зобов’язання. 

4. Узагальнено інституційні важелі управління в сфері надання ЖКП, що 
визначаються як інструменти управління в системі забезпечення економічної 
безпеки споживачів ЖКП, що застосовуються різними інституціональними 
одиницями для забезпечення зміни параметрів економічної безпеки споживачів 
ЖКП. Розглянуто підходи до класифікації інституційних важелів управління та 
здійснено систематизацію інституційних важелів управління економічною безпекою 
споживачів ЖКП такими групами як організаційні, економічні, інформаційні, 
соціально-психологічні із визначенням складових за кожною групою, що дозволяє 
обґрунтовано обрати і застосовувати інструменти впливу на рівень економічної 
безпеки споживачів ЖКП з метою забезпечення гармонізації інтересів усіх 
зацікавлених сторін; 

5. За результатами аналізу динаміки трансформаційних процесів на ринку ЖКП 
доведено, що стан ЖКП можна характеризувати як кризовий, про що, свідчить 
хронічна і постійно зростаюча збитковість роботи житлово-комунальних 
підприємств, а незадовільний фінансовий стан не дозволяє своєчасно 
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модернізувати систему комунальних підприємств та забезпечити споживачів 
якісними ЖКП, спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей 
та підвищення рівня аварійності об’єктів. Ідентифіковано загрози в сфері надання 
ЖКП з позицій забезпечення економічної безпеки із виокремленням внутрішніх 
та зовнішніх загроз та з врахуванням особливостей житлово-комунального 
комплексу. Розроблено науково-практичний підхід до комплексної оцінки 
ефективності регіональних (місцевих) програм, спрямованих на функціонування та 
розвиток житлово-комунального господарства територіально-адміністративної 
одиниці. 

6. Доведено, що проблема погіршення якості та доступності ЖКП внаслідок 
низької ресурсної спроможності більшості органів місцевого самоврядування 
здійснювати свої повноваження у сфері ЖКГ є типовими для територіально-
адміністративних утворень України та потребують ефективного та швидкого 
розв’язання. Шляхом узагальнення результатів опитування 19200 споживачів ЖКП з 
кожного міста України за період з 2015-2018 рр. встановлено, що більше 80% 
мешканців обласних центрів України залишаються незадоволеними якістю 
обслуговування та надання ЖКП. Залишається проблемною незадовільна робота в 
сфері тепло- і водопостачання, освітлення та обслуговування прибудинкових 
територій. Здійснено оцінку якості надання ЖКП у сфері ЖКГ України за 
результатами опитування споживачів ЖКП. 

7. За результатами дослідження доведено, що застосування в бюджетному 
процесі програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів, 
за яким сучасна регіональна (місцева) програма з точки зору фінансування 
розглядається як сукупність бюджетних програм різних розпорядників бюджетних 
коштів (виконавців бюджетних програм), сприяє ефективному використанню коштів 
місцевого бюджету, що дозволяє підвищити рівень економічної безпеки споживачів 
ЖКП та забезпечить своєчасне надання якісних ЖКП. Обґрунтовано доцільність 
застосування науково-практичного підходу до комплексної оцінки ефективності 
регіональних (місцевих) програм, спрямованих на функціонування та розвиток ЖКГ 
адміністративно-територіальної утворень, що полягає у визначенні відхилення між 
фактичними (досягнутими) та плановими (затвердженими паспортами) 
результативними показниками та поясненні причин таких розбіжностей за кожним 
результативним показником та в цілому за бюджетною програмою (підпрограмою). 

8. Сформовано концептуальні положення методології дослідження економічної 
безпеки споживачів ЖКП, що визначаються як сукупність теоретико-
методологічних положень щодо визначення методологічного підходу, цілей, 
принципів, методів, завдань та рекомендацій у системі взаємовідносин «споживачі – 
виробники / виконавці – органи влади» та спрямовані на забезпечення якості надання 
споживачам ЖКП шляхом формування переліку показників за видами ЖКП, що 
підлягає перевірці відповідності якості надання послуги, а також кількісні та якісні 
показники, що характеризують надання ЖКП відповідної якості за видами ЖКП та 
розробки мультифакторної моделі оцінки ефективності управління економічною 
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безпекою споживачів ЖКП за параметрами якості ЖКП в системі забезпечення 
безпеки підприємств ЖКГ. 

9. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності управління 
економічною безпекою споживачів ЖКП за параметрами якості ЖКП в системі 
забезпечення безпеки підприємств ЖКГ шляхом розробки мультифакторної моделі 
оцінки ефективності управління безпекою споживачів ЖКГ за результуючими 
компонентами із врахуванням тарифів на ЖКП: послуга з централізованого 
постачання гарячої води; послуга з централізованого опалення; послуга з 
централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення; 
послуги з поводження з побутовими відходами; послуги з управління 
багатоквартирним будинком; послуга з електропостачання; послуга з 
газопостачання. Реалізація запропонованого підходу передбачає проведення 
експертно-статистичного дослідження підприємств ЖКГ, де експертами виступають 
споживачі. Апробацію запропонованого підходу здійснено на прикладі житлово-
комунальних підприємств м. Харкова. 

10. Сформовано організаційно-методичний інструментарій застосування 
комплаєнс програм для убезпечення споживачів ЖКП що розглядається як 
комплекс вбудованих видів комплаєнс-контролю, що здійснюється з метою 
покращення репутації, підвищення довіри споживачів та співробітників, 
прогнозування потенційних загроз, підвищення підзвітності керівництва, 
збільшення якості ЖКП, зменшення ризику тиску з боку контролюючих та 
регулюючих органів. 

11. Обґрунтовано стратегічні напрямки удосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП. Доведено доцільність запровадження 
партиципаторного бюджету, як дієвого інструменту підвищення рівня економічною 
безпеки споживачів ЖКП, що дозволяє забезпечити взаємодію органів місцевого 
самоврядування міста з його мешканцями, сприяє зміцнення громадськості шляхом 
надання її членам можливості обговорення основних проблем та прийняття спільних 
виважених рішень з питань визначення напрямків використання бюджетних коштів 
для задоволення потреб мешканців міста з метою підвищення громадської 
активності та встановлення належного партнерства та гармонізації взаємовідносин у 
системі «споживачі – виробники / виконавці – органи влади». 

12. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо створення сприятливих 
умов для інформаційно-комунікаційного забезпечення споживачів ЖКП шляхом 
створення інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки 
споживачів житлово-комунальних послуг. Для запровадження європейських 
стандартів публічних комунікацій в сфері забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП обґрунтовано доцільність створення регіонального ситуаційного 
центру публічної комунікації та інформації, що сприятиме налагодження 
системного та ефективного діалогу у системі взаємовідносин «споживачі – 
виробники / виконавці – органи влади» на засадах партнерства для залучення 
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громадян до формування та реалізації міської політики в сфері ЖКГ, а також 
роз’яснення міських пріоритетів. 
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АНОТАЦІЯ 

Савенко К.С. Економічна безпека споживачів житлово-комунальних 
послуг: теорія, методологія, практика. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 21.04.02 – Економічна безпека суб`єктів господарської діяльності. – 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 
Харків, 2021. 

Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних підходів, 
методичних основ і практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної 
безпеки споживачів ЖКП. 

Розроблено концептуальні засади забезпечення економічної безпеки 
споживачів житлово-комунальних послуг в системі економічної безпеки держави. 
Сформовано понятійно-категоріальний апарат економічної безпеки споживачів 
ЖКП. Науково обґрунтовано сутнісні характеристики категорії споживання ЖКП. 
Визначено поняття «економічна безпека споживачів ЖКП». Ідентифіковано 
проблемні зоні у системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – 
органи влади», що дозволяє виявити ризики та загрози для споживачів ЖКП та 
вжити заходи щодо їх мінімізації. Доведено, що забезпечення економічної безпеки 
споживачів ЖКП має базуватися на науковому підході до формування системи 
забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП у системі взаємовідносин 
«споживачі – виробники / виконавці – органи влади». Систематизовано інституційні 
важелі управління економічною безпекою споживачів ЖКП. Здійснено оцінку 
поточного стану та трансформаційних процесів на ринку житлово-комунальних 
послуг України. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності 
управління економічною безпекою споживачів ЖКП шляхом розробки 
мультифакторної моделі управління економічною безпекою споживачів ЖКП із 
використанням специфічних для галузі ЖКГ індикаторів управління економічною 
безпекою споживачів ЖКП. Розроблено науково-практичний підхід до комплексної 
оцінки ефективності регіональних (місцевих) програм, спрямованих на 
функціонування та розвиток ЖКГ адміністративно-територіального утворення. 
Сформовано організаційно-методичний інструментарій застосування комплаєнс 
системи забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. Розроблено 
методологічні засади формування та використання муніципальних комплаєнс-
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програм в системі забезпечення економічної безпеки споживачів ЖКП. 
Обґрунтовано доцільність запровадження партиципаторного бюджету, як дієвого 
інструменту підвищення рівня економічною безпеки споживачів ЖКП шляхом 
забезпечення взаємодії. Здійснено систематизацію напрямки удосконалення 
інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки споживачів 
ЖКП в системі взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади». 
Запропоновано стратегічні напрямки удосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки споживачів ЖКП. Обґрунтовано доцільність створення 
регіонального ситуаційного центру публічної комунікації та інформації, що 
сприятиме налагодження системного та ефективного діалогу у системі 
взаємовідносин «споживачі – виробники / виконавці – органи влади» на засадах 
партнерства. 

Ключові слова: споживання, економічна безпека споживачів ЖКП, якість 
надання ЖКП, ризик, загроза, небезпека, інституційні важелі управління, 
комплаєнс-контроль, комплаєнс-системи, комплаєнс-програма, корупційні ризики, 
партиципаторний бюджет, інформаційно-комунікаційного забезпечення 
економічної безпеки споживачів, соціальне партнерство, ситуауійний регіональний 
центр. 

ANNOTATION 

Savenko K.S. Economic Security of Housing and Utility Services Consumers: 
Theory, Methodology, Practice. - Manuscript. 

This dissertation is submitted for a Doctor`s degree in Economics, specialty 21.04.02 
– economic security of business entities. – O.M. Beketov National University of Urban 
Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological 
approaches, methodological bases, and practical recommendations for ensuring the 
economic security of housing and communal services consumers. 

Conceptual principles of ensuring economic security of consumers of housing and 
utility services in the system of economic security of the state as a set of theoretical and 
methodological provisions for determining the methodological approach, goals, principles 
and methods, technology (tasks, methods, recommendations) based on the system of 
relations between government local governments) and executors (utilities, contractors that 
produce, perform and / or provide housing and utility services) with consumers of services 
through the use of municipal compliance programs to prevent, forecast, identify and 
manage compliance risks in the provision of housing and utility services. 

The conceptual and categorical apparatus of economic security of housing and utility 
services consumers has been formed. The concept of "economic security of housing and 
utility services consumers" has been scientifically substantiated. It has been proved that 
the final result of ensuring the safety of consumers of housing and utility services should 
be the provision of housing and utility services quality, which is ensured by harmonizing 
the interests of stakeholders in providing housing and utility services in the system of 
relations "consumers - producers / performers - authorities". 
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Problem areas in the system of relations "consumers - producers / performers - 
authorities" have been identified, which allows to identify risks and threats to consumers 
of housing and communal services and to take measures to minimize them. It is proved 
that ensuring the economic security of consumers of housing and communal services 
should be based on a scientific approach to the formation of a system of ensuring 
economic security of housing and communal services consumers in the system of relations 
"consumers - producers / performers - authorities". 

Systematization of institutional levers for managing the economic security of housing 
and communal services consumers by such groups as organizational, economic, 
informational, socio-psychological with definition of components for each group, which, 
unlike existing ones, allows tracking the links between types of institutional levers and 
tools to influence the level of economic security of housing and communal services 
consumers in order to ensure the harmonization of the interests of all stakeholders and 
improve the quality of housing and communal services to consumers. 

The quality of housing and utility services at the local level has been assessed. 
Methodical bases of formation of safety parameters of estimation of quality of housing and 
utility services with establishment of the list of indicators on kinds of housing and utility 
services which is subject to check of conformity of quality of rendering of service and the 
quantitative and qualitative indicators characterizing granting to the consumer of housing 
and utility services of the corresponding quality ensuring the safety of housing and utility 
services. A methodical approach to a comprehensive assessment of the effectiveness of 
regional (local) programs aimed at the functioning and development of housing and utility 
services has been developed. 

The organizational and methodological tools for the application of the compliance 
system for ensuring the economic security of housing and utility services consumers have 
been formed. 

Methodological bases of formation and use of municipal compliance programs in the 
system of economic security of consumers of housing and utility services by development 
of multifactor model of estimation of efficiency of management of economic security of 
consumers of housing and utility services on parameters of quality of housing and utility 
services have been developed. Assessment allows you to assess the effectiveness of 
economic security management of consumers of housing and utility services on the 
parameters of the quality of housing and utility services and get the resulting components 
for such housing and utility services as: from centralized hot water supply; from central 
heating; on centralized cold water supply and centralized drainage; on household waste 
management; for the management of an apartment building; on power supply; from gas 
supply. The approach takes into account the level of current tariffs for housing and utility 
services, which allows a comprehensive assessment of the economic security of consumers 
of housing and utility services and take measures to provide housing and utility services of 
the required volume and quality, on time and at economically reasonable prices. 

Information and communication support of economic security of consumers of 
housing and utility services has been improved by separating information to be published 
and ensuring constant public communication in the system of relations "consumers - 
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producers / performers - authorities" at all stages of development and implementation of 
decisions on housing and utility services of the city , starting with the development of 
measures, planning of expenditures in the field of "housing" and ending with control over 
the implementation of approved measures, expenditures. This allows to ensure openness 
and transparency of housing and utility services processes, to improve the quality of public 
expertise in the decision-making process in the field of housing and utility services and to 
increase the level of economic security of housing and utility services consumers. 

The expediency of introducing a participatory budget as an effective tool to increase 
the level of economic security of housing and utility services consumers by ensuring 
interaction of local self-government bodies with its residents, strengthening the public by 
giving its members the opportunity to discuss major problems and make joint informed 
decisions. residents of the city in order to increase civic activism and establish a proper 
partnership with the authorities. 

Strategic directions of improvement of system of maintenance of economic security 
of consumers of housing and utility services are offered. Scientific and practical 
recommendations for creating favorable conditions for information and communication 
support of housing and utility services consumers by creating a regional situation center 
whose priority is to form a model of housing and utility services management of the 
administrative-territorial unit based on economic security assessment of housing and 
utility services consumers are substantiated. 

The expediency of creating a regional situational center of public communication and 
information, which contributes to the regulation of systematic and effective dialogue in the 
system of relations "consumers - producers / performers - authorities" on the base of 
partnership is suggested. 

Keywords: consumption, economic security of housing and utility services 
consumers, quality of housing and communal services provision, risk, threat, danger, 
institutional levers of management, compliance control, compliance systems, compliance 
program, corruption risks, participatory budget, information and communication support 
of consumers' economic security, social partnership, situational regional center. 
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