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управління кадрами, неефективність господарської діяльності підприємств 
галузі тощо. 

Отже, сучасний стан системи управління житловим господарством в 
цілому та житловим фондом зокрема характеризується сукупністю 
взаємопов’язаних проблем, вирішення яких, на нашу думку, можливе лише за 
умови здійснення комплексу заходів щодо її вдосконалення. 
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Реформування підприємств житлово-комунального господарства 
потребує впровадження стратегічних змін, тобто змін в усіх сферах діяльності 
підприємств, пов’язаних із упровадженням нової стратегії. Включають зміни в 
організаційній структурі управління підприємством, зміни організаційної 
культури, кадрові, зміни системи заохочення працівників, процесів та 
процедур. 

Найбільш відомі підходи до визначення послідовності впровадження 
стратегії підприємства сформулювали С. Серто та А. Пітер [1], Дж.Д. Хангер та 
Т.Л. Вілен [2], Л.Дж. Гребіньяк [3], автори моделі 7 «S» [4]. Ґрунтуючись на 
вказаних розробках, вважаємо, що впровадження стратегічних змін на 
підприємстві має відбуватися в такій послідовності: 

1. Ідентифікація рівня стратегічних змін [1]. 2. Визначення складових 
змін на підприємстві за умов упровадження різних рівнів стратегічних змін. 3. 
Аналіз відповідності кожної складової стратегічних змін на підприємстві 
стратегії, що впроваджується. 4. Визначення необхідних змін по кожній із 
складових для відповідності та сприяння впровадженню стратегії підприємства. 
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Зміна системи заохочення та контролю включає зміну показників 
діяльності, за які відбувається заохочення працівників, та які контролюються. 
Кадрові зміни можливі наступні: набір додаткового персоналу з навичками та 
досвідом роботи, які необхідні для функціонування та розвитку підприємства; 
набір та/або призначення управлінців для різних стратегічних напрямів 
діяльності та для координації різних видів діяльності; скорочення або 
оптимізація управлінських посад, які дублюються; призначення нових 
управлінців для забезпечення досягнення цілей підприємства. 

Зміни організаційної структури управління підприємством пов’язані зі 
створенням нових стратегічних напрямів діяльності (підрозділів) підприємства; 
запровадженням централізованого управління новоствореним об’єднанням 
підприємств; створенням об’єднання підприємств з органом координації 
діяльності; ліквідацією певних стратегічних напрямів діяльності (підрозділів); 
переглядом та впорядкуванням оргструктури управління підприємством. 

Можливі зміни організаційної культури підприємства: формування 
культури, спрямованої на зростання та координацію діяльності; подолання 
конфлікту різних організаційних культур учасників об’єднання; формування 
інтегрованої культури об’єднання підприємств; формування культури, 
спрямованої на економію витрат та оптимізацію процесів. 

5. Розробка плану впровадження стратегічних змін на підприємстві, який 
містить такі розділи: зміни системи заохочення та контролю на підприємстві; 
зміни в наборі, навчанні та призначенні персоналу; зміни організаційної 
структури управління підприємством; зміни в організаційній культурі 
підприємства. 

Запропонована послідовність упровадження стратегічних змін на 
підприємстві дозволить охопити всі сфери діяльності та управління, зробити 
процес керованим та узгодженим. 
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