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Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) традиційно розглядають як
єдину галузь, що являє собою комплекс підгалузей, покликаних забезпечувати
умови нормальної життєдіяльності населення та функціонування міських
структур. ЖКГ у значній мірі формує середовище життєдіяльності людини –
комфортність міста, району, мікрорайону, житла. Ця галузь, з одного боку,
зазнає впливу ринкових відносин, а з іншого є важливою ланкою системи
соціального

захисту

населення.

Це

породжує

серйозні

проблеми

та

суперечності, зокрема, погіршення стану житла, якості комунальних послуг і
т.д.
У той же час, маючи таке значення для національної економіки та
життєдіяльності людини, ЖКГ на сьогодні є найвідсталішою галуззю економіки
України. На даний час у своїй більшості підприємства галузі працюють
фактично за рахунок тих ресурсних можливостей, що були накопичені до
початку 90-х років. Це обумовлює нагальну потребу в кардинальних
інноваційних технологічних та управлінських змінах ЖКГ.
Відкритість

комунального

господарства

як

соціально-економічної

системи, її багатоцільовий характер, розподіл бізнес-процесу на сукупність
етапів та стадій, значний ризик розроблення та впровадження інновацій вимагає
встановлення різнохарактерних взаємозв'язків між підрозділами вищого рівня
управління підприємствами функціональними та виробничими підрозділами
тактичного та технічного (оперативного) рівня управління, що можна
реалізувати за допомогою гнучких організаційних взаємовідносин на основі

поліцентричності організаційної структури підприємства, тобто ієрархічності та
гетерархічності.
Комунальне

господарство повинно

стати пріоритетним

напрямом

реалізації державної інноваційної політики з огляду на дві важливі обставини:
перше, незадовільний стан галузі, яка є життєзабезпечуючою, друге, на
сьогодні комунальне господарство чи не єдина галузь економіки України, де
практично не відбуваються ринкові перетворення. До того ж, централізована
система водопостачання й водовідведення, теплопостачання як елемент
комунального господарства є природною монополією, що обумовлює певні
особливості державного регулювання інноваційного розвитку підприємств цієї
сфери комунальних послуг.
Стратегія інноваційного розвитку комунального господарства України, як
і

кожного

структурного

елементу

національної

економіки,

повинна

розроблятися з урахуванням основних положень програмних документів, які
визначають стратегію інноваційного розвитку країни та основних складових її
інноваційної системи. Для ефективного вирішення проблеми необхідно
визначити вихідні позиції основних компонентів національної інноваційної
системи, ступінь їх відповідності вимогам інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку, виявити слабкі сторони й перепони, що гальмують такий розвиток, а
також наявні переваги й потенційні можливості щодо здійснення узгоджених
системних змін.
Успішність стратегічного управління процесом інноваційного розвитку
повинна ґрунтуватися на інформації, яка має: довготерміновий характер, змогу
створювати у суб'єктів внутрішнього й зовнішнього середовища усталене
уявлення про здобутки та можливості підприємства, а також задовольняти їх
раціональні й емоційні потреби. Тому, підприємства галузі та комунальне
господарство в цілому мають навчитися управляти враженнями гетерогенної
аудиторії про свою діяльність і можливості з метою формування довіри у
довготерміновому періоді, яка уособлюється у позитивній репутації, та
сприятливого ставлення – у короткотерміновому, тобто іміджу.

