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У дослідженні наголошено на актуальності визначення так званих пріоритетно-забезпечувальних галузей націо-
нальної економіки. Йдеться про сфери, де формується ключове ресурсне забезпечення функціонування й розвитку 
економіки, а також які створюють необхідне середовище для перебігу процесів ділової активності. Це торгівля і 
внутрішній ринок, сектори освіти, науки, інновацій, інноваційно-технологічної діяльності, інформаційно-комунікацій-
ний сектор та ін. Охарактеризовано індекси та обсяги оптового й роздрібного товарообороту в Україні. Узагальнено 
дані про показники розвитку електронної комерції в Україні. Висвітлено головні параметри функціонування та роз-
витку вітчизняного ІТ-сектора. Наголошено на місткості та кадровому потенціалі ІТ-сектора економіки України. 
Наведено результати компаративного аналізування обсягів інвестицій у знання та інноваційний розвиток України. 
Зроблено висновки відносно обсягів та структури витрат вітчизняних підприємств на інновації, дослідження та роз-
робки. Проаналізовано результативність інноваційної діяльності в Україні. Зроблено висновки в контексті передумов 
забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетно-забезпечувальних галузей національної економіки України.  
Ключові слова: пріоритетні та забезпечувальні галузі; фінансово-економічна безпека; національне господарство; 
структурно-функціональний аналіз; пріоритети зміцнення безпеки.  
 
The purpose of the study is to form conclusions regarding the prerequisites for ensuring the financial and economic security of 
the housing and communal sectors of the national economy of Ukraine. The research considers the relevance of defining the so-
called housing and communal sectors of the national economy. These are areas where the key resource support for the functioning 
and development of the economy is formed, which create the necessary environment for the course of business activity processes. 
These are trade and the domestic market, the education and science sectors, innovations, innovative technological activities, 
information, and communication sector, etc. The indices and volumes of wholesale and retail turnover in Ukraine are 
characterized. Data on indicators of the development of e-commerce in Ukraine are summarized. The main parameters of the 
functioning and development of the domestic IT sector are highlighted. Emphasis is put on the capacity and personnel potential 
of the IT sector of Ukraine's economy. The results of a comparative analysis of investments in knowledge and innovative 
development of Ukraine are given. Conclusions were made regarding the volume and structure of domestic enterprises' 
expenditures on innovation, research, and development. The effectiveness of innovative activity of industrial enterprises in 
Ukraine is analyzed. Conclusions are made in the context of prerequisites for ensuring financial and economic security of the 
housing and communal sectors of the national economy of Ukraine. The applied value of the research results is in the 
determination of problem areas, aspects, and obstacles of ensuring financial and economic security of priority (in view of the 
areas where the key resource support for the functioning and development of the economy is formed, which create the necessary 
environment for the course of processes) of the national economy of Ukraine. The scientific novelty of the research lies in the 
development of the methodology for analyzing the prerequisites for ensuring the financial and economic security of the housing 
and communal sectors of the national economy. 
Keywords: housing and communal sector; financial and economic security; national economy; structural and functional analysis; 
security strengthening priorities. 

Вступ 

Урбанізаціи ні процеси, масштабування чисельності населення у міських поселеннях, 
депопуляція сільських територіи  через зростання обсягів міграції , глобальні зміни клімату, 
послаблення енергетичної  безпеки, а також стрімкии  розвиток цифрової  економіки створюють 
як виклики, так і нові можливості для розвитку сфери житлово-комунального господарства 
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Украї ни. Темпи розвитку житлово-комунального господарства як пріоритетно-забезпечуючої  
галузі національної  економіки, яка визначається високою соціальною вагомістю, поєднанням 
невиробничих і виробничих функціи , які тісно пов’язані з наданням послуг і виготовленням 
продукції . Однак, сучаснии  стан житлово-комунального господарства Украї ни є індикатором 
неякісних реформ у краї ні, інноваціи но-технологічного регресу чи невирішених соціально-
економічних проблем національного господарства. 

Різні аспекти аналізування проблематики фінансово-економічної безпеки на галузево-
секторальному рівні управління економікою значною мірою досліджені у численних публікаціях 
С. Васильчак, А. Веселовського [2, с. 98-105], О. Мороз, Н. Карачини [10, с. 15-18], В. Пастухо-
ва [11, с. 94-98], О. Шнипко [14, с. 24-32]. Більш деталізовано в частині пріоритетних, але 
водночас забезпечуючих розвиток базових видів економічної діяльності проблематика 
формування й зміцнення фінансово-економічної безпеки галузі викладена у публікаціях 
М. Бендикова [1, с. 15-19], О. Собкевич [12, с. 144-152], Т. Васильціва, Р. Лупака, М. Куницької-
Іляш, А. Дідич [15, с. 8-15; 8, с. 248-252] та ін.  

Особливості та специфіку як в частині аналізування і дослідження, так і забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки у галузях будівництва, житлово-комунального господарства, ін-
ших сферах життєзабезпечення напрацьовано за результатами досліджень О. Ярошка [4, с. 132-
136], К. Горячевої [5, с. 65-67], Н. Фокіна, В. Бокія [13, с. 111-114] та інших дослідників, де 
розкрито співвідношення фінансово-економічної та інших складових безпеки розвитку галузей 
і секторів національної економіки. 

Значною методично-прикладною основою аналізування фінансово-економічної безпеки 
є й публікації Т. Зубка [6, с. 81-88], В. Куцик [7, с. 244-249], В. Лук’янової [9, с. 35-39] та інших 
дослідників.  

Разом з тим, лише практичнии  аналіз дозволяє стверджувати, наскільки ефективною 
була державна політика забезпечення фінансово-економічної  безпеки пріоритетних галузеи  
національної  економіки, у т. ч. житлово-комунального сектора. 

Визначення мети та цілей дослідження 

Метою дослідження є аналізування специфіки розвитку та формування фінансово-
економічної  безпеки сфери житлово-комунального господарства Украї ни задля ідентифікації  
рішень відносно політики подальшого зміцнення ї ї  фінансово-економічної  безпеки. 

Виклад основного матеріалу 

У сучасних умовах сфера житлово-комунального господарства спрямована на створення 
безпечних і комфортних умов життєдіяльності населення, забезпечення високих стандартів 
життя та як один зі складників національного багатства краї ни має пріоритетну роль для 
забезпечення стіи кості розвитку національної  економіки і водночас поступу економіки 
добробуту. Так, за 2005-2020 рр. житловии  фонд Украї ни зменшився на 31,6 млн м2  
(з 1046,4 млн м2 у 2005 р. до 1014,8 млн м2 у 2020 р.), кількість квартир – на 9% (з 19,1 млн од. у 
2005 р. до 17,4 млн од. у 2020 р.) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Житловий фонд України, 2005-2020 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [17] 
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Однак, показник житлового фонду у розрахунку на одну особу збільшився на 2,5 м2. За 
досліджувании  період індекс житлового фонду мав висхідну динаміку, крім 2014 р., коли 
спостерігалося скорочення на 12,0 в.п., що детерміновано наслідками анексії  АР Крим та втрати 
значної  території  Луганської  і Донецької  областеи . Середньорічнии  приріст житлового фонду 
Украї ни становив 0,7% (крім 2014 р.). Повільні тенденції  розвитку, низька ефективність реформ 
житлово-комунального господарства негативно позначається на інвестиціи ніи  (низькии  рівень 
інвестиціи ної  привабливості, мінімальна частка прямих іноземних інвестиціи ), кредитніи  
(збільшення оборотності дебіторської  та кредиторської  заборгованості, зменшення рівня 
ліквідності та платоспроможності суб’єктів господарювання, збільшення обсягів заборгованості 
за банківськими та корпоративними кредитами) та боргової  (збільшення частки боргових 
зобов’язань у реалізованіи  продукції  та частки прострочених боргових зобов’язань, зменшення 
рівня фінансової  стіи кості) складових фінансово-економічної  безпеки галузі. 

За даними Державної  служби статистики Украї ни, у 2018 р. 3,2 млн м2 житла було ветхим 
або визнано аваріи ним, що потребує модернізації  та реконструкції . Існуючии  механізм 
комплексної  реконструкції  кварталів застарілого житлового фонду, визначении  нормами 
Закону Украї ни «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрораи онів) застарілого 
житлового фонду», не реалізується через складну процедуру прии няття рішення щодо 
відселення мешканців такого житла та відсутність фінансування програм реконструкції  
житлового фонду з державного і місцевого бюджетів.  

Житлово-комунальна сфера Украї ни знаходиться на етапі реформування. Зазначимо, що 
станом на 1 січня 2021 р. в Украї ні зареєстровано понад 32 тис. об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків; 70,1 тис. будинків здіи снили перехід до надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком (управителя обрано співвласниками самостіи но або 
призначено за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування). Ключовими 
бар’єрами розвитку інституту ефективного власника є технологічна відсталість сфери 
управління житлом і складні процедури прии няття рішень співвласниками. Зокрема, це 
прозорість інформації  (наявність у Державному реєстрі прав на нерухоме маи но інформації  про 
права власності на об’єкти нерухомого маи на), відсутність електронних сервісів для процедури 
ухвалення рішень і управління багатоквартирним будинком. 

Розвиток сфери житлово-комунального господарства Украї ни не демонструє високих 
результатів і ефективності застосування прогресивного людиноцентричного підходу, якии  
популярнии  у краї нах ЄС, і декларує першочергове задоволення потреб мешканців і 
забезпечення високої  якості послуг. Так, цеи  сектор характеризується низьким рівнем довіри 
суб’єктів відносин один до одного, що викликано передусім ускладненою комунікацією між 
ними. Значною проблемою и ого розвитку є і низькии  рівень цифровізації , відсутність 
стандартизованих та уніфікованих систем комунікаціи  і управління, а також обмеженість 
функціональних повноважень підприємств, що відповідно впливає на якість наданих послуг і 
задоволення потреб споживачів.  

Ринки теплової  енергії , централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення характеризується значними обсягами заборгованості як споживачів перед 
виконавцями таких послуг, так і самих підприємств теплопостачання, питного водопостачання 
та централізованого водовідведення перед постачальниками енергоносії в, що додатково 
обтяжується штрафними санкціями. Так, у 2021 р. дебіторська заборгованість підприємств 
житлово-комунального господарства Украї ни становило 36,3 млрд грн, а наи більшим 
боржником було населення. За даними Державної  служби статистики Украї ни, станом на 
грудень 2021 р. заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становило 6 млрд грн 
(рис. 2), з яких 2 млрд грн – за спожиті послуги з теплопостачання, постачання гарячої  води, 
централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.   

Кредиторська заборгованість підприємств житлово-комунального господарства у 
2021 р. становила 70,5 млрд грн, з яких 73% – за спожиті енергоносії . Так, наявна тарифна 
політика не здатна забезпечити необхідну норму прибутку для належного функціонування, 
розвитку та фінансової  стіи кості житлово-комунального господарства Украї ни, водночас, 
тарифи на послуги підприємств галузі були надвисокими для значної  частини населення. Таким 
чином, низхідна динаміка розвитку житлово-комунального господарства Украї ни визначає 
звужені можливості щодо оновлення матеріально-технічної  бази, фінансування поточних 
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потреб, сплати податків і зборів до бюджету тощо. Наслідком такої  ситуації  є послаблення 
фінансово-економічної  безпеки галузі через погіршення таких ї ї  складників, як боргової , 
грошової , інвестиціи ної , кредитної  і страхової , а відтак, зростання ризику посилення соціальної  
напруги у суспільстві. 

 
Рис. 2. Обсяги дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального 

господарства України, листопад 2020 р. – грудень 2021 р. 
Примітка: дані наведено без урахування тимчасово окупованої  території  АР Крим і части-

ни тимчасово окупованих територіи  у Донецькіи  та Луганськіи  областях. 
Джерело: побудовано на основі даних [18] 
Ключовим завданням державної  політики забезпечення фінансово-економічної  стіи кості 

галузі та ї ї  розвитку є перехід житлово-комунальних підприємств на використання енерго-
ефективних технологіи  та енергії  з відновлювальних/альтернативних джерел, нівелювання зна-
чення реалізації  якого робить сферу житлово-комунальних послуг інвестиціи но непривабливою 
на теперішніи  час. Низькии  рівень інвестиціи  і зацікавленість інвесторів лише поглиблює 
проблеми модернізації  інфраструктури та фінансового стану підприємств галузі. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Сфера житлово-комунального господарства як один зі складників національного 
багатства краї ни має пріоритетну роль для забезпечення безпеки та розвитку національного 
господарства загалом. Встановлено, що житловии  фонд Украї ни за 2005-2020 рр. зменшився на 
3,6%. Житлово-комунальна сфера Украї ни знаходиться на етапі реформування, а ї ї  розвиток не 
демонструє високих результатів і ефективності проведених структурних реформ. Виявлено, що 
основними чинниками-дестимуляторами розвитку галузі, а відтак, послаблення ї ї  фінансово-
економічної  безпеки, є низькии  рівень цифровізації , відсутність стандартизованих та 
уніфікованих систем комунікаціи  і управління; звужені можливості щодо оновлення 
матеріально-технічної  бази, фінансування поточних потреб, сплати податків і зборів до 
бюджету; низькии  рівень інвестиціи  і зацікавленість інвесторів; поглиблення проблем 
модернізації  інфраструктури та фінансового стану підприємств галузі. 

Подальші наукові дослідження у цьому напрямі стосуються удосконалення методики 
проведення інтегрального аналізу рівня фінансово-економічної  безпеки пріоритетних галузеи  
національної  економіки. 
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