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Постановка проблеми. Системні економічні й со-
ціально-політичні зрушення в нашій країні вимушу-
ють переоцінити підходи до існуючих проблем. Де-
які питання відкладаються до кращих часів, інші 
потребують поточного вирішення. Але формування 
теоретичних засад майбутніх змін є підсумком уза-
гальнення знань, накопичених за минулий період. 
Наприклад, реформування житлово-комунального 
господарства держави повинно врахувати багато чин-
ників, зокрема інноваційну складову.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вчення інноваційної діяльності, теоретичні й прак-
тичні пошуки можливостей її активізації на рівні 
підприємств, галузей та держави цікавлять науков-
ців в усіх країнах світу. Суперечності й інноваційні 
перспективи трансформації житлово-комунального 
господарства України розглянуті в роботах Ю. Ба-
жала [1], В. Гейця [2]. С. Козьменко [3], О. Лап-
ко [4], А. Пересади, Т. Майорової [5] та багатьох 

інших дослідників. Але залишаються актуальними 
проблеми подальшого поглибленого вивчення про-
блемних питань інноваційного розвитку комуналь-
ного господарства.

Постановка завдання. Метою роботи є розробка 
основ інноваційного реформування комунального 
господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Жит-
лово-комунальне господарство (ЖКГ) традиційно 
розглядають як єдину галузь, що являє собою комп-
лекс підгалузей, покликаних забезпечувати умови 
нормальної життєдіяльності населення та функціо-
нування міських структур. ЖКГ у значній мірі фор-
мує середовище життєдіяльності людини – комфорт-
ність 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 протиріччя, зокрема, погіршення стану житла, 



147ауковий вісник Херсонського державного університетуН
якості комунальних послуг і т.д. На сьогодні в га-
лузі ЖКГ України функціонує кілька тисяч підпри-
ємств та організацій різних форм власності, які нада-
ють населенню понад 40 видів послуг на суму більше 
6 млрд грн щороку. Тут використовується майже 
чверть основних фондів держави, зайнято 5% пра-
цездатного населення країни. Централізованим водо-
постачанням забезпечено населення всіх міст країни 
та 86% селищ міського типу (тобто понад 70% насе-
лення України), централізованими системами кана-
лізації – 95% міст і більше половини селищ міського 
типу. Близько 80% теплової енергії, що виробля-
ється підприємствами комунальної енергетики (а це 
72 млн Гкал), відпускається населенню та об’єктам 
бюджетної сфери. У 53 містах України функціонує 
міський електротранспорт. Протяжність вулично-до-
рожньої мережі досягла майже 80 тис. км, на утри-
манні міських управлінь житлово-комунального 
господарства знаходиться понад 3700 мостів та шля-
хопроводів [6].

У той же час, маючи таке значення для націо-
нальної економіки та життєдіяльності людини, ЖКГ 
на сьогодні є найвідсталішою галуззю економіки. На 
даний час у своїй більшості підприємства галузі пра-
цюють фактично за рахунок тих ресурсних можли-
востей, що були накопичені до початку 90-х років. 
Темпи зростання обсягів виробництва (наданих по-
слуг) у галузі у 4 рази нижчі, ніж у промисловості. 
Темпи зростання інвестицій, заробітної плати та про-
дуктивності праці удвічі нижчі, ніж по економіці в 
цілому. Займаючи 1,3% у випуску товарів і послуг 
в економіці, на галузь припадає 43% всієї заборго-
ваності за енергоносії, 5,5% збитків усієї економіки, 
4% – усієї дебіторської заборгованості, 4% – забор-
гованості з виплати заробітної плати по країні, 3% –  
усієї кредиторської заборгованості. 1 млн. чоловік, 
що працюють у галузі, отримують зарплату, яка на 
10% менше середньої по країні та у 1,7 рази нижча, 
ніж у промисловості. [7]. Усе це зумовлює нагальну 
потребу в кардинальних інноваційних технологічних 
та управлінських змінах ЖКГ.

Комунальне господарство повинно стати пріори-
тетним напрямом реалізації державної інноваційної 
політики з огляду на дві важливі обставини: перше –  
незадовільний стан галузі, яка є життєзабезпечую-
чою, друге – на сьогодні комунальне господарство чи 
не єдина галузь економіки України, де практично не 
відбуваються ринкові перетворення. До того ж цен-
тралізована система водопостачання і водовідведен-
ня, теплопостачання як елемент комунального гос-
подарства є природною монополією, що обумовлює 
певні особливості державного регулювання іннова-
ційного розвитку підприємств цієї сфери комуналь-
них послуг.

Ситуація у фінансово-економічній та технічній 
сферах ЖКГ України характеризується зростанням 
дебіторської заборгованості, рівня зносу основних 
фондів, обсягів витрат тепла й води тощо. Найгострі-
ші проблеми в галузі пов’язані з: невідповідністю 
відносин у сфері ЖКГ змінам в економіці держави 
й не інтегрованістю галузі в систему ринкової еко-
номіки; недосконалістю системи державного регу-
лювання ринку житлово-комунальних послуг; штуч-
ною монополізацією діяльності у сфері будівництва, 
реконструкції й утримання житла; нерозвиненістю 
сучасних форм ефективного управління житлом і 
підприємствами ЖКГ, відсутністю єдиної технічної 
політики розвитку житлової та комунальної інфра-
структури [2, с. 93]. Усе вищевикладене обумовлює 
необхідність дослідження й пошуку нових шляхів 

знаходження можливих резервів зниження витрат 
і поліпшення якості послуг, що надаються у сфері 
ЖКГ, тобто підвищення його соціально-економічної 
ефективності, що в ринкових умовах неможливо без 
активного залучення інноваційних факторів, що у 
свою чергу потребує розробки та реалізації виваже-
ної державної інноваційної політики.

Розгляд державної інноваційної політики потре-
бує вивчення світового досвіду в даній сфері. Уза-
гальнюючи наявну інформацію, можна виділити дві 
принципово протилежні моделі інноваційної політи-
ки: франко-японську (характерним є прямий вплив 
держави на інноваційну діяльність у країні) та ан-
гло-американську (властивим є мінімальне держав-
не втручання в інноваційну діяльність країни, що 
може виявлятися у здійсненні порівняно незначно-
го, виключно непрямого впливу держави на іннова-
ційні процеси в країні). Однак на практиці жодна з 
наведених моделей інноваційної політики не вико-
ристовується в чистому вигляді. Країни в здійсненні 
державної інноваційної політики, як правило, ком-
бінують використання засобів прямого й опосередко-
ваного державного впливу на інноваційні процеси. 
Перспективним є як державна підтримка інновацій-
ної діяльності, так і залучення та зацікавлення біз-
несових структур інвестуванням коштів в інновацій-
ні проекти.

Для України принципово важливим є знаходжен-
ня адекватного співвідношення між державним та 
ринковим регулюванням інноваційної діяльності в 
країні. Аналіз особливостей впливу інструментів дер-
жавної політики на інвестиційно-інноваційну діяль-
ність свідчить, що наслідками несистемного підходу 
до інвестиційно-інноваційних процесів у державі є: 
нестійка динаміка оновлення основних фондів; зрос-
тання фондоозброєності переважно за рахунок доо-
цінки основних засобів або скорочення чисельності 
працівників; невідповідність здійснюваних інвести-
цій реальним потребам; низький рівень інвестицій 
у нематеріальні активи; використання як основно-
го джерела інвестицій амортизаційних відрахувань і 
кредитів навіть не для інвестицій, а для поповнення 
нестачі оборотних коштів; невідповідність техніч-
них характеристик продукції зарубіжним аналогам; 
низький рівень інноваційної активності; дефіцит ін-
женерно-технічних кадрів тощо.

Відсутність моделі інноваційного розвитку кому-
нального господарства України, як і інших галузей 
вітчизняної економіки, є частиною системної пробле-
ми, яка полягає в тому, що результативність, якість 
функціонування й структура креативної частини 
національної інноваційної системи – сектору дослі-
джень і розробок, освіти, винахідництва – не повною 
мірою відповідають потенційним потребам інтенсив-
ного розвитку економіки. З іншого боку, структур-
но відстала, технологічно низькоукладна вітчизняна 
економіка, а також система підприємництва залиша-
ються вкрай неприйнятними до сучасних досягнень 
науки та технологічних інновацій.

Стратегічне управління інноваційною діяльністю 
підприємств комунального господарства як відкри-
тої системи повинно бути динамічним і дієвим, не 
тільки враховувати інформаційні потоки, що надхо-
дять із зовнішнього середовища, але й активно його 
формувати на основі безпосередньої комунікаційної 
реальної й віртуальної взаємодії з метою підвищення 
суспільної та підприємницької економічної ефектив-
ності інноваційного процесу на основі формування й 
підтримки привабливого іміджу за умови прозорості 
й відкритості.
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Згідно із суспільною значущістю результатів ін-
новаційної діяльності як суспільного і колективно-
го блага, процес формування і реалізації стратегій 
інноваційної діяльності, які повинні забезпечувати 
інноваційний розвиток суб’єкта господарювання, 
доцільно здійснювати на основі принципу коеволю-
ції, що передбачає залучення суб’єктів ринку, спо-
живачів інноваційної продукції, органів державного 
управління та місцевого самоврядування, зміну їх 
рольового статусу, тобто перехід із зовнішнього до 
внутрішнього середовища процесу інноваційного роз-
витку на основі створення позитивного стереотипно-
го образу підприємства або існування значної ймовір-
ності отримання економічної або соціальної вигоди 
від участі в інноваційній діяльності.

Успішність стратегічного управління процесом 
інноваційного розвитку повинна ґрунтуватися на ін-
формації, яка має: довготерміновий характер, змогу 
створювати у суб’єктів внутрішнього і зовнішньо-
го 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 ау-
диторії про свою діяльність і можливості з метою 
формування довіри у довготерміновому періоді, яка 
уособлюється у позитивній репутації, та сприятли-
вого ставлення – у короткотерміновому, тобто імі-
джу. Як підґрунтя сприятливого іміджу комуналь-
ного господарства доцільно обрати систему його 
брендів. Останні варто розглядати як повноцінний 
стратегічний інформаційний ресурс, який має здат-
ність генерувати додаткові фінансові притоки й 
збільшувати (або в разі негативного впливу зменшу-
вати) вартість підприємства.

Інноваційні стратегії, що забезпечують іннова-
ційний розвиток, повинні бути варіативними, що 
зумовлюється невизначеністю і мінливістю зовніш-
нього середовища, складністю і багатоаспектністю 
внутрішнього. Варіативність дозволяє враховувати 
негативну дію факторів ризику. Головними критері-
альними ознаками стратегій повинні стати: несупер-
ечливість і узгодженість зі складовими загального 
стратегічного набору альтернатив функціонування 
підприємства; досяжність за ознаками ресурсів та 
часу, організаційно-структурна підтримуваність; ор-
ганізаційно-культурна сприйнятливість персоналом 
підприємства та спільнотою з позицій імовірних со-
ціально-економічних здобутків.

Відкритість комунального господарства як соці-
ально-економічної системи, її багатоцільовий харак-
тер, розподіл бізнес-процесу на сукупність етапів та 
стадій, значний ризик розроблення та впровадження 
інновацій вимагають встановлення різнохарактер-
них взаємозв’язків між підрозділами вищого рівня 
управління підприємствами функціональними та ви-
робничими підрозділами тактичного та технічного 
(оперативного) рівня управління, що можна реалізу-
вати за допомогою гнучких організаційних взаємо-
відносин на основі поліцентричності організаційної 

структури підприємства, тобто ієрархічності та гете-
рархічності.

Згідно з новою економічною теорією альтернатив-
них економічних систем, розвиток комунального гос-
подарства взагалі та інноваційний розвиток зокрема 
для досягнення успішності за отриманими результа-
тами становить тріаду культури, суспільних інсти-
тутів і економіки: економічні системи виростають з 
суспільних інститутів, а останні – з культури. Втім, 
зв’язки між трьома складовими не є жорстко детер-
мінованими, ці складові відносно самостійні й зна-
ходяться у стані незалежної еволюції. Культурні вза-
ємовідносини необхідно базувати на раціональності, 
самоідентифікації (індивідуальній або колективній), 
що є уособленням горизонтального порядку, і влади, 
тобто вертикального порядку, – цінностей та норм. 
Останні підтверджують необхідність прояву ознак 
інституціоналізації функціонування підприємств як 
мікрорівневих суб’єктів на основі формування реле-
вантних обставинам і стратегічним альтернативам 
культурних взаємовідносин - системи формальних і 
неформальних правил, норм, традицій індивідуаль-
ної й групової поведінки, що відносяться до легіти-
мації суб’єкта господарювання, членства в ньому.

Висновки з проведеного дослідження. Стратегія 
інноваційного розвитку комунального господарства 
України, як і кожного структурного елементу наці-
ональної економіки, повинна розроблятися з ураху-
ванням основних положень програмних документів, 
які визначають стратегію інноваційного розвитку 
країни та основних складових її інноваційної систе-
ми. Для ефективного вирішення проблеми необхід-
но визначити вихідні позиції основних компонентів 
національної інноваційної системи, ступінь їх від-
повідності вимогам інноваційно-інвестиційної моде-
лі розвитку, виявити слабкі сторони і перепони, що 
гальмують такий розвиток, а також наявні переваги 
й потенційні можливості щодо здійснення узгодже-
них системних змін.
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