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Метою статті є дослідження теоретико-
методичних засад формування економічної 
безпеки та розроблення шляхів підвищення 
рівня економічної безпеки підприємств жит-
лово-комунальної сфери на прикладі «Івано-
Франківськводоекотехпром». Розглянуто 
сутність дефініції «економічна безпека». 
Ідентифіковано основні проблеми еконо-
мічної безпеки підприємства «Івано-Фран-
ківськводоекотехпром». Досліджено стан 
техніко-технологічної складової частини 
економічної безпеки підприємства (зокрема, 
значна зношеність основних фондів підпри-
ємства, недостатній рівень впровадження 
в операційний процес нових технологій). 
Проаналізовано пріоритетні завдання жит-
лово-комунального господарства, визна-
чені програмою соціально-економічного та 
культурного розвитку Івано-Франківської 
області. Розроблено рекомендації щодо 
посилення економічної безпеки «Івано-Фран-
ківськводоекотехпром» як передумови підви-
щення ефективності операційної діяльності 
підприємства. 
Ключові слова: операційна діяльність, еко-
номічна безпека, техніко-технологічна скла- 
дова частина економічної безпеки, житлово-
комунальне господарство (ЖКГ), житлово-
комунальні послуги, водопровідно- каналіза-
ційні мережі, водопровідні та каналізаційні 
насосні станції.

Целью статьи является исследование 
теоретико-методических основ форми-

рования экономической безопасности и 
разработка путей повышения уровня эко-
номической безопасности предприятий 
жилищно-коммунальной сферы на примере 
«Ивано-Франковскводоэкотехпром». Рас-
смотрена сущность дефиниции «экономи-
ческая безопасность». Идентифицированы 
основные проблемы экономической безопас-
ности предприятия «Ивано-Франковскво-
доэкотехпром». Исследовано состояние 
технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия 
(в частности, значительная изношенность 
основных фондов предприятия, недоста-
точный уровень внедрения в операционный 
процесс новых технологий). Проанализи-
рованы приоритетные задачи жилищно-
коммунального хозяйства, определенные 
программой социально-экономического и 
культурного развития Ивано-Франковской 
области. Разработаны рекомендации по уси-
лению экономической безопасности «Ива- 
но-Франковскводоэкотехпром» как предпо-
сылки повышения эффективности опера-
ционной деятельности предприятия.
Ключевые слова: операционная деятель-
ность, экономическая безопасность, тех-
нико-технологическая составляющая эконо- 
мической безопасности, жилищно-комму-
нальное хозяйство (ЖКХ), жилищно-ком-
мунальные услуги, водопроводно-канализа- 
ционные сети, водопроводные и канализаци-
онные насосные станции.

The purpose of this article is studing the theoretical and methodological foundations of economic security and develop ways to increase the level of eco-
nomic security of housing and communal services on the example of "Ivano-Frankivskvodoekotechprom". The essence of the definition of "economic 
security" is considered. The specifics of operational activity of the communal enterprise "Ivano-Frankivskvodoekotekhprom" are investigated: extraction, 
production and transportation to consumers of drinking water; reception and discharge of wastewater; services to the population for water supply and 
sewerage networks to individual houses, etc. The main problems of economic security of the researched enterprise are identified. According to the results 
of expert analysis, it is established that the greatest influence on the level of economic security have technical and technological factors. The state of techni-
cal and technological component of economic security of the enterprise is studied (in particular, significant depreciation of fixed assets of the enterprise, 
insufficient level of introduction of new technologies into the operational process). It is established that the state and prospects of development of the techni-
cal and technological component of economic security are closely correlated with the financial component of economic security of communal enterprise 
"Ivano-Frankivskvodoekotekhprom". The priority tasks of housing and communal services, determined by the program of socio-economic and cultural 
development of Ivano-Frankivsk region are analyzed :. to carry out reconstruction of water supply and sewerage pumping stations with the use of modern 
energy-saving technologies; to ensure the implementation of measures to improve water quality and wastewater treatment, including the use of modern 
disinfection technologies; to develop and implement innovations in the field of water supply and sewerage. The necessity of strengthening the economic 
security of communal enterprise "Ivano-Frankivskvodoekotekhprom" for all components of security is substantiated. It is recommended to give priority to 
improving the technical and technological component of economic security of the enterprise as the most important prerequisite, not only to increase the 
efficiency of operating activities of the enterprise, but also to ensure the development of housing and communal services of the region. 
Key words: operational activity, economic security, technical and technological component of economic security, housing and communal menage (HCM), 
housing and communal services, water supply and sewerage networks, water supply and sewerage pumping stations.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ЖКГ
ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF OPERATIONAL ACTIVITY  
OF HOUSING ENTERPRISE 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
підвищенної нестабільності та кризових явищ в 
економіці, активованих пандемією коронавірусу 
COVID-19, особливої актуальності для вітчиз-
няних підприємств набуває проблема забезпе-
чення достатнього рівня економічної безпеки. 
Ця проблема є винятково важливою для підпри-
ємств житлово-комунального господарства, які 
беруть участь у формуванні необхідної системи 
життєзабезпечення територіальних громад, міст, 

областей. Термінового вирішення потребує низка 
безпекових питань, таких як: ідентифікація вну-
трішніх та відстежування зовнішніх загроз в опе-
раційній діяльності підприємства; упорядкування 
економічних цілей та завдань подальшого орга-
нізаційного розвитку підприємства за рівнем прі-
оритетності; діагностування стану економічної 
безпеки підприємства за основними функціональ-
ними складниками; розроблення та впровадження 
адекватної загрозам ситеми економічної безпеки 
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підприємства з використанням сучасного інстру-
ментарію управління економічною безпекою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблем еко-
номічної безпеки підприємства зробили відомі 
вчені: А.В. Кірієнко, Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, 
І.Л. Плєтникова,  В.П. Пономарьов, В. Тамбовцев, 
В. Шликов та інші. 

Найпопулярніші дефініції економічної безпеки 
на підставі вивчення сутності економічної безпеки 
підприємства та результатів проведеного аналізу 
наявних у сучасній економічній науці її тлумачень 
детально наведені у дослідженні О.М. Ляшенко 
«Концептуалізація управління економічною безпе-
кою підприємства» [1]. Зокрема, на думку авторів 
наведеної у монографії [2] концепції, економічна 
безпека підприємства трактується як «міра гармо-
нізації в часі й просторі економічних інтересів під-
приємства з інтересами пов'язаних із ним суб'єктів 
навколишнього середовища, які діють поза меж-
ами підприємства». 

Економічну безпеку підприємства з вико-
ристанням ресурсів пов'язують такі автори, як 
О.В. Ареф’єва: «стан найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів для подо-
лання загроз i забезпечення стабільного функціо-
нування підприємства тепер i в майбутньому» [3]. 
Експертами із безпеки розроблено ґрунтовні тео-
ретико-методичні підходи дослідження економіч-
ної безпеки як об’єкта управління, оцінки рівня 
економічної безпеки, чіткої градації рівнів безпеки 
тощо. Проте, незважаючи на актуальність цих 
питань, форма та зміст управління економічною 
безпекою в операційній діяльності підприємств 
житлово-комунальної сфери і надалі перебува-
ють у неузгодженому стані, більшість змістовних 
характеристик такого управління конфліктують між 
собою, що зумовлює необхідність розроблення 
технології та основних підходів до управління без-
пекою в системі операційного менеджменту сучас-
ного комунального підприємства. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні теоретико-методичних засад форму-
вання економічної безпеки та розробленні ефек-
тивних механізмів підвищення рівня економічної 
безпеки підприємств житлово-комунальної сфери 
на прикладі «Івано-Франківськводоекотехпром» 
як передумови підвищення ефективності опера-
ційної діяльності підприємства. Для досягнення 
поставленої мети передбачено вирішення таких 
завдань:

– дослідити теоретичні засади управління еко-
номічною безпекою сучасних підприємств;

– проаналізувати стан виконання пріоритетних 
і першочергових завдань та заходів житлово-кому-
нального господарства Івано-Франківської області, 
визначених програмою соціально-економічного та 
культурного розвитку області у 2019–2020 роках;

– виявити основні проблеми економічної без 
пеки (зокрема, техніко- технологічного склад-
ника) комунального підприємства «Івано-Франків-
ськводоекотехпром»; 

– визначити напрями посилення економічної 
безпеки досліджуваного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Операційна діяльність комунального підприємства 
«Івано-Франківськводоекотехпром» включає [4]: 
добування, виробництво і транспортування спо-
живачам питної води; приймання і відведення 
стічних вод; послуги населенню з проведення 
водопровідних і каналізаційних мереж до індивіду-
альних будинків; їх ремонт, будівництво свердло-
вин для води на садових ділянках у приватному 
секторі; консультативні послуги (видачу технічних 
умов, ведення технічного нагляду та інше).

За результатами експертного аналізу встанов-
лено, що найбільший вплив на рівень економічної 
безпеки КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
мають техніко-технологічні фактори, зокрема 
значна зношеність основних фондів підприєм-
ства, що призводить до великих втрат у мережі 
та підвищення плати за надану послугу за змен-
шення якості; фактор недостатнього рівня впро-
вадження в операційний процес виробництва 
нових технологій. 

Динаміка та стан основних фондів характери-
зуються щорічним зростанням вартості [4]: вар-
тість основних фондів протягом 2015–2019 рр. 
зросла з 265,122 млн грн. до 486,954 млн грн., 
тобто на 83,7%. Проте динаміка показників тех-
нічного стану за досліджуваний період харак-
теризується зростанням коефіцієнту зносу: у 
2019 році зношеними виявилися 51% основних 
фондів підприємства. 

Упродовж аналізованого періоду зусилля міс-
цевих органів влади Івано-Франківської області 
спрямовувалися на забезпечення виконання пріо-
ритетних і першочергових завдань та заходів жит-
лово-комунального господарства, визначених про-
грамами соціально-економічного та культурного 
розвитку області [5–6]. Зокрема, на реалізацію захо-
дів регіональної цільової програми «Питна вода» в 
обласному бюджеті на 2012–2020 роки було перед-
бачено 2,0 млн грн. (станом на 01.01.2020 року 
освоєно  1,74 млн грн.). Удосконаленню техніко-
технологічного складника економічної безпеки 
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» протягом 
2018–2019 років мало сприяти виконання таких 
заходів:

‒ провести реконструкцію водопровідних та 
каналізаційних насосних станцій з використанням 
сучасних енергозберігаючих технологій (обсяги 
фінансування – 1 млн грн., з яких 0,2 млн грн. – за 
рахунок місцевого бюджету);

‒ забезпечити реалізацію заходів із поліп-
шення якості води та очищення стоків, у тому 
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числі із застосуванням сучасних технологій знеза-
раження (загальний бюджет – 7 млн грн., з яких 
2,0 млн грн. – за рахунок коштів місцевого бюджету);

‒ здійснити розроблення та реалізацію інно-
вацій у сфері водопостачання та водовідве-
дення (обсяг фінансування – 10 млн грн., з яких 
3 млн грн. – за рахунок місцевого бюджету).

Крім того, протягом 2019–2020 років було 
заплановано виконання таких заходів:

‒ забезпечити розвиток, реконструкцію та 
ремонт водопровідно- каналізаційних мереж із 
заміною засувної арматури з обсягами фінансу-
вання 10 млн грн., з яких 3 млн грн. – за рахунок 
місцевого бюджету;

‒ забезпечити 100% оснащення наявного жит-
лового фонду засобами обліку та регулювання 
споживання холодної води тощо.

Проте стан та перспективи розвитку техніко-тех-
нологічної складової частини  економічної безпеки 
досліджуваного підприємства тісно корелюють 
із фінансовою складовою частиною економічної 
безпеки КП «Івано-Франківськводоекотехпром». 
За результатами аналізу фінансово-господар-
ської діяльності підприємства виявилося, що 
найнебезпечнішим фактором, що впливає на 
результати операційної діяльності КП «Івано-
Франківськводоекотехпром», є несплата спожи-
вачами за надані послуги. Як відомо, саме кошти, 
сплачені споживачами, становлять основну частку 
всього доходу підприємства, тому несплата є при-
чиною загострення наявних проблем безпеки для 
підприємства.

Попередньо проведений PEST-аналіз опера- 
ційної діяльності КП «Івано-Франківськводоеко-
техпром» [7] також дав змогу визначити зовнішні 
загрози, характерні для підприємств житлово-
комунального господарства міста, та основні 
напрями ефективного організаційного розвитку 
досліджуваного підприємства. Зокрема, першо-
чергові заходи підприємства повинні бути спря-
мовані на поліпшення якості надання послуг 
споживачам; зростання надійності мереж та 
мінімізацію втрат під час транспортування; роз-
ширення джерел постачання та зростання обсягу 
реалізації питної води, контроль якості питної 
води тощо.

Тому посилення економічної безпеки КП «Івано-
Франківськводоекотехпром» необхідно здійсню- 
вати за всіма складниками комплексно (з ураху-
ванням всіх особливостей підприємства та визна-
ченням впливу сукупності економічних, соціаль-
них, екологічних, організаційних, технічних та 
інших чинників на управління його економічною 
безпекою), надаючи пріоритет вдосконаленню 
техніко-технологічної складової частини еко-
номічної безпеки підприємства як найважливі-
шої передумови не лише підвищення ефектив-
ності операційної діяльності підприємства, але 

й забезпечення розвитку житлово-комунальної 
сфери області.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сукупний аналіз внутрішніх і зовнішніх факто-
рів, які впливають на економічну безпеку підпри-
ємства, показав, що загальний рівень безпеки 
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» є вкрай 
загрозливим: рівень зносу основних фондів 
щороку зростає, проте нові технології впрова-
джуються дуже повільно; населення незадово-
лене якістю та асортиментом надаваних послуг, 
нестабільно сплачує за них. Тому вирішення про-
блеми економічної безпеки підприємств житлово-
комунальної сфери потребує системного аналізу 
основних функціональних напрямів економічної 
безпеки з урахуванням технологічних особливос-
тей підприємства, а також визначення причин, 
джерел, характеру, інтенсивності впливу загрозли-
вих факторів на операційні процеси підприємства 
та розроблення відповідних дієвих заходів щодо 
забезпечення необхідного та достатнього рівня 
захищеності усіх його підсистем, зокрема техніко-
технологічної та фінансової.
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