
229 

 

  



230 

 

  



231 

 

  



232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

           Додаток К 

СПИСОК ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА 

   Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Монографії 

1.  Панов В.В., Хайло Я.М. Стратегічний моніторинг у системі фінансово-

економічної безпеки підприємств централізованого водопостачання та 

водовідведення, Монографія // Національний  університет міського господарства ім. 

О.М.Бекетова. Харків, 2018. 180 с. (Особистий внесок:розроблено розділ 4. 

Організаційно-економічні засади управління процесом ресурсозбереження на 

підприємствах ВКГ)  

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Хайло Я.М. Розвиток концепції управління ресурсами та 

ресурсозбереженням на підприємствах ВКГ//Збірник наукових праць «Проблеми 

системного підходу в економіці» Національного авіаційного університету. Харків, 

2018. Вип.5(67). С.136-144. 

3.   Димченко О.В., Хайло Я.М. Ресурсозбереження як цільовий вектор реформ 

ЖКГ. // Науковий вісник гуманітарного університету.  Одеса, 2018. С. 15-18. 

(Особистий внесок:досліджено характер впливу організаційно-управлінських заходів 

з ресурсозбереження на програмування реформ  ЖКГ) 

4.  Димченко О.В., Рудаченко О.О., Хайло Я.М., Кошелевич К.В., Бездітко О.С. 

Підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ у контексті   попередження 

кризового стану (на прикладі КП «Харківводоканал). Науково-технічний збірник 

«Комунальне господарство міст». ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Харків, 2017. Вип.131. 

С.30-36. (Особистий внесок:розроблено рекомендації з підвищення ефективності 

заходів спрямованих на попередження кризового стану підприємства) 

5. Панов В.В., Хайло Я.Н., Ярошенко Ю.В., Третьяков С.И. Энергосервисный 

контракт, как механизм повышения эффективности систем энергоменеджмента 

предприятий ВКХ.//Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст»  



234 

ХНУМГХ  им. О.М.Бекетова. Харків,  2017. Вип.136. С.13-16. (Особистий 

внесок:розроблено підхід до оцінки впливу енергосервісного контракту на 

ефективність енергоменеджменту) 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

6.   Хайло Я.М.  Ресурсний підхід до управління розвитком водопровідно-

каналізаційних підприємств.// Причорноморський науково дослідний інститут 

економіки та інновацій. Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні 

студії». Одеса, 2018. Вип. 33-м. С.131-136. 

7. Димченко О.В., Хайло Я.М., Рудаченко О.О. Завдання розвитку 

управлінського обліку в технології ресурсозбереження.//«Бізнес Інформ» 

міжнародний науковий економічний журнал. Харків,2018. №10. С.44-50. (Особистий 

внесок: розроблено підхід та рекомендації до розвитку управлінського обліку на 

підприємствах ВКГ з орієнтацією на оцінку заходів з ресурсозбереження)  

8. Димченко О.В., Хайло Я.М., Рудаченко О.О. Системний блок 

«Енергозбереження» в стратегії реформування ЖКГ.//«БізнесІнформ» міжнародний 

науковий економічний журнал. Харків, 2018. №9. С.48-54. (Особистий 

внесок:визначені організаційно-економічні умови розбудови системи управління 

енергозбереженням як елемента стратегії реформування)  

9. Хайло Я.М. Особливості економічних досліджень діяльності підприємств 

ВКГ //  ХХІХ  Міжнародна конференція «Сходи в науку». США   м. Моррісвіль: 

LuluPress. 2018. С.41-44. 

Праці апробаційного характеру 

10. Корінько І. В., Хайло Я. М., Жукова Т. М.   Стратегічні напрями енерго-

ресурсозбереження в галузі комунального водопостачання. // Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та 

нормативно-правове забезпечення енерго-ресурсозбереження в житлово-

комунальному господарстві». ХО НТТКГ та ПО ХНАМГ. Алушта, 2011. С.23-27. 



235 

(Особистий внесок: визначені організаційно-економічні завдання зі створення 

системи  управління ресурсозбереженням на підприємствах ВКГ)  

11.  Хайло Я. М., Жукова Т. М., Манукова В.А. Вплив енергозберігаючих 

заходів на формування тарифа на послуги водопостачання. //Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та 

нормативно-правове забезпечення енерго-ресурсозбереження в житлово-

комунальному господарстві». ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ.  Алушта, 2011. С. 242-245. 

(Особистий внесок:досліджено характер і ступінь впливу заходів з 

енергозбереження на розрахунки тарифів за послуги підприємств ВКГ) 

12.  Корінько І. В., Шевченко Э. Ю., Хайло Я. М.  Економічні проблеми і 

ризики в енерго-ресурсовживанні. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-

ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві». ХО НТТ КГ та ПО 

ХНАМГ. Алушта, 2012. С. 15-22. (Особистий внесок:запропоновані рекомендації з 

визначення та економічної оцінки проблем при впровадженні програм енерго-

ресурсовживання)  

13. Коринько И. В., Хайло Я. Н. Инновационная и инвестиционная 

деятельность в сфере энерго-ресурсосбережения.// Матеріали V Міжнародної  

науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове 

забезпечення енерго-ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві».   

ХО НТТ КГ та ПО, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.  Алушта, 2013. С. 7-11. (Особистий 

внесок: економічне обґрунтування інноваційної та інвестиційної діяльності в 

напрямку розвитку заходів з ресурсозбереження на підприємствах ВКГ)  

14. Хайло Я.М  Організація процесу ресурсозбереження на галузевому 

підприємстві // Екологія технологія економіка водопостачання і каналізації. 

Чорноморськ, 2017.  С.213-216. 

15.  Панов В.В., Хайло Я.М., Ярошенко Ю.В., Третьяков С.И., Тимошенко А.В. 

Енергосервісний контракт як механізм підвищення ефективності систем 



236 

енергоменеджменту підприємств ВКГ// Екологія технологія економіка 

водопостачання і каналізації. Чорноморськ, 2017. С.207-210. (Особистий внесок: 

розроблено підхід до оцінки впливу параметрів енергосервісного контракту на 

ефективність енергоменеджменту) 

16. Панов В.В., Конопліна О.О., Хайло Я.М.   Стратегічний моніторинг 

фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення: 

методично-організаційне забезпечення // «Актуальні питання економіки, фінансів, 

обліку та управління». Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції. Полтава, 2017. С.58-62. (Особистий внесок: обґрунтовано вибір 

показників до визначення рівня економічної стійкості і фінансово-економічної 

безпеки підприємств ВКГ)  

17. Димченко О.В., Хайло Я.М. Значення людського фактору 

ресурсозбереження на підприємствах водопровідно-каналізаційного 

господарства.//Матеріали науково-практичної конференції «Фінансові механізми 

інноваційного розвитку в умовах євроінтеграції». Полтава, 2018.С. 88-92.  

(Особистий внесок:досліджено вплив людського фактору на управління 

ресурсозбереженням локальних процесів діяльності на підприємствах ВКГ)  

18.    Хайло Я.Н.  Проблема управления ресурсосбережением отраслевых 

предприятий // 13 Міжнародна науково-практична конференція ( м.Яремче 6-11 

лютого 2018 р.). Яремче, 2018. С.151-155. 

19.  Хайло Я.М. Григорчук Ю.М.  Ресурсозбереження як основа фінансової та 

економічної стійкості підприємства // 1Міжнародний водний форум «Борисфен-2018» 

(6-7 липня 2018р.). с.Піщанка, Дніпропетровська область. (Особистий внесок: 

розроблено підхід до визначення впливу ресурсозбереження  на формування стратегії 

фінансово-економічної стійкості підприємств ВКГ)  

Наукові праці, які додатково відображують результати досліджень 

21. Хайло Я.М. Концепція управління ресурсозбереженням на підприємстві 

водопровідно-канализаційного господарства // Вiсник інженерної академії України. 

2017. №2. С.147-151. 



237 

21.  Хайло Я.М., Григорчук Ю.М.  Реінжиніринг бізнес процесів і процесне 

управління  ресурсами  галузевих  підприємств //  Вiсник інженерної академії 

України. 2017. №1. С.213-216. (Особистий внесок: рекомендації з визначення 

доцільності та економічного обґрунтування впровадження процесного управління на 

підприємствах ВКГ)   

22.    Хайло Я.М., Григорчук Ю.М.  Питання формалізації і впровадження 

процеса управління ресурсозбереженням  галузевого підприємства  //  Вiсник 

інженерної академії України. 2017. №2. С.143-155. (Особистий внесок: розроблені 

організаційно-економічні принципи формування процесу  управління 

ресурсозбереженням на підприємствах ВКГ)   

23.  Хайло Я.М. Проблеми Інформаційного забезпечення управління  галузевим 

підприємством //  Вiсник інженерної академії України.  2017. №3.  С.118-124. 

24.  Панов В.В., Хайло Я.М. Організаційно-економічні аспекти управління 

ресурсозбереженням підприємств водопровідно-каналізаційного господарства // 

Водопостачання та водовiдведення. 2017. №1. С.11-15. (Особистий внесок: 

досліджено організаційно-економічні особливості впровадження процесно - 

функціонального управління ресурсозбереженням) 

25.  Хайло Я.М.,  Григорчук Ю.М.  Процесне управління і функціонально-

вартісний моніторінг в організації ресурсозбереження галузевого підприємства 

//Водопостачання та водовiдведення. 2017. №2. С.22-27. (Особистий внесок:  

рекомендації з адаптації та використання методу функціонально-вартісного аналізу 

при впровадженні системного моніторингу стану ресурсів) 


