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Димченко О. В., Смачило В. В., Рудаченко О. О., Хайло Я. М. Проблеми та перспективи повоєнного розвитку 
підприємств сфери життєзабезпечення міст з урахуванням підприємницької складової

У роботі визначено складові характеристики системи життєзабезпечення, її важливість та вплив на якість життя населення, рівень соціально-
економічного розвитку міст, регіонів, країни. Охарактеризовано сутність сфери життєзабезпечення міст та її складові, у межах яких ведуть 
свою діяльність суб’єкти різних форм власності, розміри та види економічної діяльності. Складові характеристики системи життєзабезпечення 
як предмета дослідження відображають різноманітні протиріччя її функціонування: це об’єкт одночасно просторового господарства (регіональ-
на структура та масштаби) та галузевої специфіки (багатофункціональний комплекс – житло, транспорт, водопостачання та ін.), який надає 
послуги населенню та підприємствам. Так, підприємства життєзабезпечення працюють за спеціальними технологіями, притаманними кожній 
окремій галузі (водопостачання – фізико-хімічні процеси; енерго- і теплопостачання – теплогенерація, теплообмін, технології транспортуван-
ня; житловий сектор – ремонтні, будівельні, сантехнічні роботи тощо). Для підтримки життя мешканців на якісному рівні працюють міські 
економічні системи. Ці системи є великою, багатогалузевою та розгалуженою інфраструктурою установ і підприємств. Визначено, що сфера 
життєзабезпечення міста забезпечується діяльністю підприємств різних форм власності, що діють за різними видами економічної діяльності. На 
їх діяльність, як і на діяльність інших суб’єктів господарювання, вплинули воєнні дії росії на території України, що спричинили виклики, з якими не зу-
стрічалися підприємці світу. Доведено, що підприємства у сфері життєзабезпечення міста очікують повоєнні трансформації, які виражатимуть-
ся у відмові людей від використання централізованих послуг електро-, газо-, тепло-, водозабезпечення, тобто спостерігатиметься підвищення 
індивідуалізації. У результаті аналізу визначено проблеми, з якими зіткнулися підприємства життєзабезпечення. Обґрунтовано напрями повоєн-
ної трансформації складових сфери життєзабезпечення міст та їх наслідки щодо якості життя населення та розвитку підприємництва в Україні.
Ключові слова: підприємництво, підприємство, сфера життєзабезпечення міст, воєнні дії, енергетична криза, структурні трансформації.
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UDC 338
JEL: L26; L53; L97
Dymchenko O. V., Smachylo V. V., Rudachenko O. O., Khailo Ya. M. The Problems and Prospects of the Post-War Development of Enterprises in the Sphere 

of Urban Life Provision, Taking into Account the Entrepreneurial Component
The publication defines the components of a characterization of the life provision system, its importance and impact on the quality of life of the population, the 
level of socioeconomic development of cities, regions, and the country. The essence of the sphere of urban life provision and its components, within terms of 
which subjects of various forms of ownership, size and types of economic activity operate, are characterized. The components of the characterization of the life 
provision system as a subject of research reflect various contradictions of its functioning: it is an object of both spatial economy (regional structure and scales) 
and industry specifics (multifunctional complex – housing, transport, water supply, etc.), which provides services to the population and enterprises. Thus, life 
provision enterprises operate according to special technologies inherent in each individual industry (water supply – physicochemical processes; energy and heat 
supply – heat generation, heat exchange, transportation technologies; residential sector – repair, construction, plumbing works, etc.). Urban economic systems 
work to maintain the lives of residents at a quality level. These systems represent a large, diversified and extensive infrastructure of institutions and enterprises. 
It is determined that the sphere of urban life provision is provided by the activities of enterprises of various forms of ownership, operating according to differ-
ent types of economic activity. Their activities, as well as the activities of other economic entities, are influenced by russia’s military actions on the territory of 
Ukraine, which caused challenges that entrepreneurs of the world have not faced yet. It is proved that enterprises in the sphere of urban life provision expect 
post-war transformations, which will be expressed in the refusal of people to use centralized services of electricity, gas, heat, water supply, that is, there will 
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be an increase in the level of individualization. As a result of the carried out analysis, the problems faced by life provision enterprises are identified. The direc-
tions of post-war transformation of the components of the sphere of urban life provision and their effects regarding the quality of life of the population and the 
development of entrepreneurship in Ukraine are substantiated.
Keywords: entrepreneurship, enterprise, sphere of urban life provision, hostilities, energy crisis, structural transformations.
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Українське підприємництво стикнулося з без-
прецедентними викликами внаслідок воєнних 
дій росії та демонструє гнучкість та адаптив-

ність до умов, що постійно змінюються. Світовий біз-
нес не має готових рішень на виклики, перед якими 
опиняються підприємці в Україні, що спиралися б на 
існуючий досвід. Таким чином, постає питання щодо 
теоретичного узагальнення та ідентифікації проблем, 
з якими стикається український бізнес під час криз, 
спричинених воєнними діями, а також формування 
векторів можливих трансформацій в розрізі окре-
мих сфер і галузей діяльності. Тому саме українські 
науковці мають унікальну можливість переосмисли-
ти практики ведення підприємницької діяльності в 
умовах війни, енергетичного терору та блокади логіс-
тичних шляхів і напрацювати шляхи та перспективи 
повоєнного розвитку бізнесу в Україні. 

Слід відмітити, що проблематика ведення під-
приємництва під час війни описується аналітичними 
звітами та оглядами, які готуються різноманітними 
організаціями [1–3] та базуються на результатах опи-
тувань представників бізнесу внаслідок відсутності 
можливостей збирання й опрацювання статистичної 
інформації.

У цьому напрямку слід відмітити роботу [4], де 
висвітлювалися питання трансформації будівельної 
сфери внаслідок воєнної агресії росії проти України. 
Водночас, саме питання трансформації сфери життє-
забезпечення, активізації підприємницьких процесів 
у цій галузі не є до кінця вивчене у вітчизняній на-
уковій думці. Серед дослідників, які опрацьовували 
питання розвитку та трансформації діяльності під-
приємств сфери життєзабезпечення, слід відзначити 
Клебанову Т. С. і Димченко О. В., де автори запропо-

нували методичний підхід до оцінки, аналізу та попе-
редження фінансової кризи на підприємствах житло-
во-комунального господарства [5]. 

Хайло Я. М. [6] акцентує увагу на оцінці діяль-
ності комунальних підприємств України, які на сьо-
годнішній день мають відомий набір проблем, пере-
лік і значення яких постійно обговорюється. Серед 
цих проблем є фізичний і моральний знос основних 
засобів, енергоємність виробництва, необґрунтована 
тарифна політика, збитковість діяльності, неможли-
вість реновації, інноваційна пасивність та інвестицій-
на неспроможність і непривабливість. Так, Безус В. О.  
та Чикаренко І. А. у своєму дослідженні [7] обґрунто-
вують важливість галузі житлово-комунального гос-
подарства як основної життєзабезпечувальної сфери 
розвитку міста. Також окремі здобутки щодо дослі-
дження діяльності підприємств життєзабезпечуваль-
ної сфери наведено в роботах [8–11] та ін.

Напрацювання цих та інших авторів демонстру-
ють проблематику та подальші трансформації під-
приємств даної сфери в довоєнний період. Колекти-
вом авторів [12] вивчалося питання стану та розвитку 
будівельних підприємств, в якому визначено їх роль 
як драйверу відбудови економіки України. Водночас, 
питання трансформації підприємств сфери життєза-
безпечення міст через війну в Україні не розглядали-
ся, що актуалізує дане дослідження.

Метою статті є ідентифікація проблем підпри-
ємств сфери життєзабезпечення та окреслення пер-
спектив і трансформацій їх повоєнного розвитку.

Підприємства життєзабезпечення, як об’єкти 
системної складності, недостатньо вивчено ні в те-
орії, ні при вирішенні практичних завдань. Йдеться 
про величезний, розосереджений по всій країні со-
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ціально-економічний об’єкт, який є головною «сер-
вісною компанією», що забезпечує основні потреби 
населення в життєзабезпеченні. 

На наш погляд, необхідно більше уваги приді-
лити саме дослідженню системи життєзабезпечення 
міста, регіону, країни, враховуючи сучасні виклики та 
соціальну вагомість наданих послуг. Система життє-
забезпечення – це об’єкт, гідний прикметника «спе-
цифічний». При цьому вона носить особливий харак-
тер – соціальний, економічний, організаційний і т. ін.

Складові характеристики системи життєза-
безпечення, як предмета дослідження, ві-
дображають різноманітні протиріччя його 

функціонування: це одночасно об’єкт просторового 
господарства (регіональна структура та масштаби) 
і галузевої специфіки (багатофункціональний комп-
лекс – житло, транспорт, водопостачання та ін.), який 
надає послуги населенню та підприємствам. 

Одні складові життєзабезпечувального комп-
лексу входять до класифікаторів промислового сек-
тора (вода, енергетика); інші – до класифікаторів сфе-
ри послуг (благоустрій територій, побутове обслуго-
вування); треті, такі як транспорт і постачання газу, 
складно однозначно віднести до будь-якої категорії. 

Частина структури життєзабезпечення вироб-
ництва має чітке монопольне становище, а деякі до-
пускають перехід до ринкових (конкурентних) відно-
син взагалі. 

Парадокс полягає в тому, що підприємства жит-
тєзабезпечення фактично працюють за законами ді-
яльності підприємницьких структур, однак більшість 
з них орієнтуються на принципи некомерційної діяль-
ності (міське централізоване водопостачання навряд 
чи матиме комерційну свободу та ринкові тарифи).

Протиріччя виникають також по лінії державної 
підтримки, оскільки в ідеалі бажано створити ефек-
тивний механізм саморозвитку, у той час як на прак-
тиці реальних умов дійсно немає. Монополістичний 
характер міських підприємств життєзабезпечення 
створює перешкоди для реалізації стратегії роздер-
жавлення, що також сприяє деяким протиріччям пра-
вового та організаційного характеру. Це далеко не не-
повний перелік протиріч, які вже можуть послужити 
підставою для певних висновків.

Перш за все, сфера життєзабезпечення, як 
об’єкт міської інфраструктури, формувалася не як ці-
лісна система, а як конгломерат регіонального харак-
теру та призначення або корпоративне адміністра-
тивне об’єднання. У найближчому майбутньому для 
досягнення переваг, синергії та взаємодії інтеграції 
даний конгломерат секторів повинен бути повністю 
організаційно відновлений або переведений на варі-
ант мережевих чи кластерних моделей. 

Крім того, підприємства життєзабезпечення 
працюють за спеціальними технологіями, притаман-
ними кожній галузі (водопостачання – фізико-хімічні 

процеси; енерго- і теплопостачання – теплогенерація, 
теплообмін, технології транспортування; житловий 
сектор – ремонтні, будівельні, сантехнічні роботи 
(технології) тощо. Різниця в технологіях призводить 
до об’єктивної ізоляції виробничих процесів, ство-
рює самостійні структури обслуговування, контролю 
та обліку, зумовлює відмінності в економічних меха-
нізмах, особливо щодо впливу на структуру витрат, 
обсяг втрат, необхідність інвестицій.

До того ж, більшість підприємств працюють 
відповідно до кредитного механізму оплати послуг, 
тобто кошти за послуги надходять через деякий час 
після їх надання, що не може не впливати на особли-
вості функціонування.

Отже, вказані протиріччя й узагальнені висно-
вки дозволяють припустити, що підприєм-
ствам життєзабезпечення для свого розвитку, 

як цілісної міської системи, не вистачає нововведень 
різного рівня та характеру. Характер просторової ме-
режі об’єкта потребує впровадження ГІС-технологій і 
логістики, організаційний конгломерат вимагає кор-
поративно-кластерного підходу, вихід на ринок і роз-
державлення – розвитку маркетингових досліджень. 
Потреба в інвестиціях – зосереджує увагу на запро-
вадженні новітніх фінансових інструментів.

Для підтримки життя мешканців на якісному 
рівні працюють міські економічні системи. Ці сис-
теми є великою, багатогалузевою та розгалуженою 
інфраструктурою установ і підприємств. Місцева 
інфраструктура відрізняється за рівнем економічно-
го розвитку країни та, своєю чергою, безпосередньо 
впливає на розвиток підприємництва, якість життя 
та розвиток країни в цілому.

Основні складові, які формують систему жит-
тєзабезпечення сучасного міста, наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Складові сфери життєзабезпечення міста 

Сф
ер

а 
жи

тт
єз

аб
ез

пе
че

нн
я 

мі
ст

а

Електро-, газо-, тепло-, водозабезпечення  
та водовідведення

Житло, його експлуатація та обслуговування.  
Операції з нерухомим майном.  
Обслуговування будинків і територій

Надання побутових послуг

Транспортна інфраструктура

Поштова та кур’єрська діяльність

Поводження з відходами

Інфраструктура міста

Інтернет забезпечення

Надання інших видів послуг

Освіта

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Джерело: складено авторами.
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Як бачимо, сфера життєзабезпечення представ-
лена різноманітними послугами та будівництвом – як 
специфічним видом економічної діяльності.

Таким чином, можна підсумувати, що сфера 
життєзабезпечення міста забезпечується ді-
яльністю підприємств різних форм власності, 

різних розмірів, що діють за різними видами еконо-
мічної діяльності. На їх діяльність, як і на діяльність 
інших суб’єктів господарювання, вплинула воєнні 
агресія росії, що спричинила виклики, з якими не зу-
стрічалися підприємці світу. 

Порівняльний аналіз дослідження стану та по-
треб бізнесу в Україні станом на вересень [3] та лис-
топад 2022 р. [2] наведено на рис. 1.

Як бачимо, відбувається зміни в рейтингу про-
блем малого та середнього підприємництва під час 
війни, які поєднано стрілочками: рівні стрілочки 
демонструють відсутність зміни позиції в рейтингу 
проблем і потреб бізнесу, а вигнуті стрілочки пунк-
тирною лінією – зміну позиції в рейтингу; курсивом 
виділено проблеми та потреби бізнесу, які вперше по-
трапили на високі місця рейтингу (пп. 12 і 13).  

З рис. 1 бачимо, що три головні проблеми укра-
їнських підприємців у цілому не змінилися в листо-
паді порівняно з вереснем. Бізнес турбує непрогнозо-
ваність розвитку ситуації в Україні, падіння попиту, 

яке викликано відсутністю достатньої кількості пла-
тоспроможних клієнтів, та відсутність достатнього 
капіталу. З останньою проблемою пов’язані пробле-
ми фінансового плану – недоступність кредитних 
коштів та грантових урядових програм, які стабільно 
займають в рейтингу 5–7 місця. Не змінився і рей-
тинг кадрової проблеми, яку відчувають працедавці. 
Зростає рейтинг проблем, які пов’язані з діями дер-
жави та регулюванням бізнесу.

У цілому, ситуація щодо активності українського 
бізнесу (Індекс активності бізнесу – Ukrainian 
Business Index, UBI), очікувань (Індекс очіку-

вань ділової активності – ІОДА) та очікуваних змін 
загальноекономічного середовища (Індекс очікуваних 
змін загальноекономічного середовища) після поліп-
шення у вересні має тенденцію до погіршення (рис. 2).

З рис. 2 бачимо, що позитивні настрої, які пану-
вали в підприємницькому середовищі у вересні (про 
що свідчать зростання розглянутих індексів) через 
ракетні обстріли об’єктів критичної інфраструктури 
призвели до падіння очікувань ділової активності в 
жовтні – листопаді. Індекс очікувань ділової актив-
ності в розрізі сфер демонструє найбільш оптиміс-
тичні настрої в торгівлі (48,9) і промисловості (45,8), 
найменш – у сфері послуг (42,2) та будівництві (38,2) 
[1]. Індекс активності бізнесу UBI за весь період має 

1.   Відсутність достатньої кількості
      платоспроможних клієнтів
      на внутрішньому ринку – 64%
2.   Відсутність достатнього капіталу – 51,2%
3.   Непрогнозованість розвитку ситуації
      в Україні та на внутрішньому ринку – 37,7%
4.   Непередбачувані дії держави, що можуть
      погіршити стан бізнесу – 34,8%
5.   Недоступність кредитних коштів, у т. ч.
      5–7–9, кредитів 0% – 33%
6.   Високі податки та збори – 57,3%
7.   Недостатність грантових програм, які
      оголошені урядом – 21,7%
8.   Клієнти (або роздрібні мережі)
      не розраховуються вчасно 
      (або зовсім) – 18,8%
9.   Перешкоди з боку регуляторних
      і/чи фіскальних органів – 18,0%
10. Відсутність достатньої кількості
       кваліфікованих працівників – 17,4%
11. Демпінг конкурентів, у цілому зниження
      прибутковості на ринку – 16,0%
12. Недобросовісна конкуренція – 15,1%
13. Неефективна, довга, дорога логістика – 13,1%

Вересень 2022 р. Листопад 2022 р.

1.   Непрогнозованість розвитку ситуації
      в Україні та на внутрішньому ринку – 44,2%
2.   Відсутність достатнього капіталу – 42,1%
3.   Відсутність достатньої кількості
      платоспроможних клієнтів
      на внутрішньому ринку – 39,5%
4.   Непередбачувані дії держави, що можуть
      погіршити стан бізнесу – 28,0%
5.   Недоступність кредитних коштів, у т. ч.
      5–7–9, кредитів 0% – 26%
6.   Недостатність грантових програм, які
      оголошені урядом – 23,4%
7.   Високі податки та збори – 21,2%
8.   Перешкоди з боку регуляторних
      і/чи фіскальних органів – 21,2%
9.  Демпінг конкурентів, у цілому зниження
      прибутковості на ринку – 17,5%
10. Відсутність достатньої кількості
       кваліфікованих працівників – 15,3%
11. Клієнти (або роздрібні мережі)
      не розраховуються вчасно 
      (або зовсім) – 14,3%
12. Відсутність необхідної підтримки України
        на рівні уряду – 13,9%
13. Втома власника, керівного персоналу – 13,5%

Рис. 1. Порівняльний аналіз проблем малого та середнього підприємництва вересень – листопад 2022 р.
Джерело: сформовано авторами на основі [3].
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Ukrainian Business
Index

Індекс очікувань
ділової активності

Індекс очікуваних змін
загальноекономічного

середовища

Рис. 2. Динаміка основних індексів, що характеризують стан підприємництва в липні – листопаді 2022 р.
Джерело: сформовано авторами на основі [1–3].

значення нижче 50 пунктів (свідчить про негативні 
очікування бізнесу) зі 100 можливих. 

Ракетні удари по критичній інфраструктурі, що 
призвели до блекауту та спричинили актуалізацію 
проблеми з енергопостачанням (у 13 разів [2]), три-
ваючі бойові дії, погіршення логістики, зростання цін 
на сировину, матеріали та енергоресурси, зменшення 
платоспроможного попиту населення на внутріш-
ньому ринку погіршили очікування та оцінки діло-
вої активності та загальноекономічного середовища. 
Зросла невизначеність у короткостроковій (3-місяч-
ній) і довгостроковій (6-місячній) перспективах, по-
гіршилися тримісячні очікування щодо всіх показ-
ників, уповільнилися обсяги відновлення всіх видів 
діяльності [2]. Фактично, 17,7% підприємств зупини-
ли роботу та мають суттєві втрати через проблеми з 
енергетикою [2]. 

Як уже зазначалося, підприємства сфери життє-
забезпечення надають послуги різноманітного типу, 
в т. ч. послуги з електро-, водо-, тепло забезпечення. 
Ці підприємства постраждали від ракетних обстрілів 
найбільше.

За результатами опитувань підприємств у сфе-
рі послуг [1] (табл. 2) відмічаємо високі очікування 
щодо зниження обсягів наданих послуг, нових замов-
лень і послуг у процесі виконання, натомість – зрос-
тання цін постачальників.

Незважаючи на постійні роботи з відбудови 
країни, аналогічну ситуацію щодо очікувань демон-
струють і підприємства будівельної сфери (табл. 3).

Отже, підприємства сфери життєзабезпе-
чення опинилися в критичній ситуації, що 
призводить до кризи у функціонуванні міст. 

Найбільш болючим питанням є постачання електро-
енергії, де підприємці демонструють високий рівень 
диверсифікованості та прогностичності. Представ-
ники як великого, так і малого бізнесу закупляють 
генератори («Укртелеком», «Київстар», АЗС ОККО, 
«Нова пошта», «Укрпошта»).

Продажі генераторів, зарядних станцій та па-
вербанків у вересні – жовтні зросли в десять разів 
порівняно з аналогічним періодом минулого року, по-
відомили в торговельній мережі «Алло» [13]. Анало-
гічно, за даними Асоціації сонячної енергетики Укра-
їни (АСЕУ), зріс попит на автономні сонячні електро-
станції [13]. 

Відповідно:
1) Уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ ге-

нератори, акумулятори та інше обладнання, яке до-
поможе поліпшити енергозабезпечення (генератори, 
акумулятори, тощо) (Постанова Кабінету Міністрів 
України № 1260 від 9 листопада 2022 р.) [14]; 

Таблиця 2

Дані опитування підприємств сфери послуг у листопаді 2022 р., % відповідей 

Показник Збільшиться Залишиться  
без змін Знизиться

Обсяг наданих послуг 18 47 35

Обсяг нових замовлень на послуги 15 46 39

Обсяг послуг у процесі виконання 16 51 33

Ціни (тарифи) на власні послуги 18 76 7

Закупівельні ціни (ціни постачальників) 66 31 3

Загальна чисельність працівників 3 79 18

Джерело: складено на основі даних [1].
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Таблиця 3

Дані опитування підприємств будівництва в листопаді 2022 р., % відповідей 

Показник Збільшиться Залишиться  
без змін Знизиться

Обсяг будівництва (виконаних будівельних робіт) 11 56 33
Обсяг нових замовлень 17 50 33
Обсяг закупівлі сировини та матеріалів 22 50 28
Закупівельні ціни (ціни постачальників) 78 22 0
Закупівля послуг підрядників 22 61 17
Вартість послуг підрядників 61 39 0
Доступність підрядників 11 89 0
Ціни на продукцію (послуги) власного виробництва 39 61 0
Загальна чисельність працівників 0 83 17

Джерело: складено на основі даних [1].

Таблиця 4

Напрямки трансформації складових сфери життєзабезпечення міст та їх наслідки 

Складові Наслідки трансформації

Сф
ер

а 
ж

ит
тє

за
бе

зп
еч

ен
ня

 м
іс

та

Електро-, газо-, тепло-, водозабез-
печення та водовідведення

Підвищення автономності та індивідуалізації забезпечення критичних  
послуг (відмова від централізованих послуг).  
Розвиток альтернативної енергетики (сонячної, вітряної, тощо).  
Розвиток виробництва обладнання для альтернативної енергетики.  
Розвиток послуг з встановлення та експлуатації альтернативної енергетики.  
Розвиток послуг з оренди/лізингу енергетичного обладнання.  
Розвиток ринку виробництва альтернативного палива для опалення  
(пелети, біопаливо,тощо).  
Використання скрапленого газу

Житло, його проєктування,  
спорудження, експлуатація  
та обслуговування

Проєктування житла з орієнтацією на забезпечення безпеки (наявність 
бомбосховищ).  
Розвиток ринку послуг із заміни вікон.  
Будівництво житла з автономними енергосистемами, водопостачанням, 
бомбосховищами.  
Зростання цін на житло із автономними енергосистемами, водопостачан-
ням, бомбосховищами на ринку нерухомості.  
Зміна вартості обслуговування будівель 

Транспортна інфраструктура

Розвиток міського електричного транспорту.  
Розвиток мереж електричних заправних станцій.  
Розвиток прокату міського електричного транспорту (електросамокати) та 
велосипедного транспорту.  
Розвиток велосипедної та самокатної міської інфраструктури

Джерело: авторська розробка.

2) Уряд відкрив шлях для закупівлі державою 
та громадами імпортного енергообладнання на час 
підвищеного попиту (Постанова Кабінету Міністрів 
України № 1261 від 11 листопада 2022 р.) [15]; 

3) запроваджено програму пільгових кредитів 
для бізнесу для придбання обладнання для енерго-
забезпечення в межах програми кредитів 5–7–9 [16].

Слід зазначити, що залежно від територіально-
го розташування міста, його розміру та сили пошко-
джень подальші перспективи відбудови та розвитку 
підприємництва будуть різнитися. Наприклад, є міс-
та, які повністю зруйновані або сильно пошкоджені, 
мають значні заміновані території та об’єкти, на роз-
мінування яких піде велика кількість часу та коштів,  

а також має значення їх територіальне розташування –  
кордон з росією та білоруссю. Це як вплине на пріори-
тети відбудови та розбудови сфери життєзабезпечення, 
так і окреслить перспективні напрямки розвитку під-
приємництва та міста в цілому. Вважаємо, що місто ста-
не більше людиноорієнтоване, а бізнес буде сприятиме 
цьому через запровадження нових видів підприємниць-
кої діяльності, що врахують існуючі та нові виклики.

Розглянемо основні напрямки трансформації 
деяких складових сфери життєзабезпечення 
міста та підприємницької діяльності відповід-

но до тих викликів, які сформувала військова агресія 
(табл. 4).
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Таким чином, можемо зробити висновок, що 
підприємства у сфері життєзабезпечення 
міста очікують повоєнні трансформації, які 

виражатимуться у відмові людей від використання 
централізованих послуг електро-, газо-, тепло-, водо-
забезпечення, тобто спостерігатиметься підвищення 
індивідуалізації. Відбудеться структурна перебудо-
ва ринку електрозабезпечення в бік альтернативної 
енергетики, розшириться ринок виробництва енерго-
обладнання та його лізингу/оренди, що посилить під-
приємницьку активність і конкуренцію. Також зазнає 
змін транспортна інфраструктура міста з орієнтацією 
на екологічні види транспорту та зниження залежнос-
ті від централізованих систем енергозабезпечення.

ВИСНОВКИ
У статті визначено сутність сфери життєзабез-

печення міст та її складові, в межах яких ведуть ді-
яльність суб’єкти різних форм власності, розмірів та 
видів економічної діяльності.

Ідентифіковано проблеми та їх трансформація 
для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері 
життєзабезпечення міст під час воєнних дій росії на 
території України на основі узагальнення результатів 
опитувань, які проводяться в Україні.

Наведено напрямки трансформації складових 
сфери життєзабезпечення міст та їх наслідки для ве-
дення підприємницької діяльності в повоєнний період.

До подальших напрямків дослідження можна 
віднести розробку рекомендацій і стратегій розвитку 
підприємств сфери життєзабезпечення міст із ура-
хуванням трансформацій і трендів, під які підпадає 
українське підприємництво.                   
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