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ВСТУП 

 

Велику роль в соціально-економічному розвитку України відіграє житлово-

комунальне господарство, реалізація основних завдань якого спрямована на 

забезпечення ефективного функціонування господарства та економіки України в 

цілому. 

Вітчизняне житлово-комунальне господарство знаходиться у важкому та 

занедбаному стані через неефективне використання основних засобів та 

фінансових ресурсів, бо всі отримані кошти спрямовані на задоволення поточних 

потреб. 

Одним із актуальних питань сьогодення є створення сприятливих умов, за 

допомогою ефективних напрямів та інструментів, забезпечення сталого розвитку 

для житлово-комунального господарства та подальшої інтеграції України в 

Європейський Союз. 

Зволікання з реформуванням та розвитком житлово-комунального 

господарства призводить до погіршення і так вкрай кризової ситуації в ньому, що 

характеризується відсутністю ринкових перетворень, закритістю та 

корумпованістю, погіршенням фінансово-майнового стану. На сьогодні 

важливим є ефективне функціонування діяльності житлово-комунального 

господарства, забезпечення споживачів якісними послугами, перетворення його 

у високопрофесійну та енергозаощадливу інституцію, що підвищить 

прибутковість та створить умови для економічного зростання суб’єктів житлово-

комунального господарства. 

Подолання проблем низької ефективності діяльності житлово- 

комунального господарства, дефіциту бюджетних коштів на його розвиток, 

повільного узгодження нормативно-законодавчих актів, демонополізації та 

створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, 

зацікавлення держави в енергозберігаючих технологіях, підтримка центральних і 

місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування організаційних 

форм та систем регіонального управління розвитком житлово-комунального 



господарства вимагає значного посилення державного впливу на розвиток 

житлово-комунального господарства за допомогою державного регулювання. 

Питаннями  розвитку  житлово-комунального  господарства займались: А. 

Буряченко, О. Кириленко, В. Тропіна, Б. Беззубко, Л. Беззубко, А. Григорович, С. 

Єфімочкіна, Т. Качала, Ю. Лега, В. Полуянов, Н. Чечетова, А. Шамонова, І. 

Яремко та інші. 

Активізацію досліджень щодо державного регулювання житлово- 

комунального сектора економіки в Україні пов’язують з початком ринкових 

трансформацій. Значний внесок в теоретичні та прикладні засади державного 

регулювання зробили В. Дорофієнко, Т. Забаштанська, А. Лісовий, В. 

Логвиненко, М. Кизим, Я. Остафійчук, І. Покуца, І. Салуквадзе, О. Тищенко, Т. 

Юр’єва, С. Юр’єва та інші. 

Разом з тим, незважаючи на посилену увагу науковців до проблем житлово-

комунального господарства, недостатньо повно досліджені питання державного 

регулювання його розвитку. На сьогодні не розроблено універсальних підходів 

до підвищення ефективності діяльності житлово-комунального господарства, а 

комплекс проблем щодо забезпечення його розвитку є одним з основних 

потенційних напрямів вітчизняної наукової думки.  

Об’єктом дослідження є процес фінансового забезпечення житлово-

комунального господарства і фактори, що впливають на його сталість. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

фінансування ЖКГ в Україні та інструменти аналізу видатків на прикладі 

бюджету міста Києва.  

Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо визначення видатків на житлово-комунальне 

господарство на основі бюджету міста Києва, а також визначити і обґрунтувати 

концептуальні основи реформування житлово-комунального господарства, 

запропонувати шляхи вдосконалення розвитку житлово-комунального 

господарства задля злагодженої діяльності всіх його елементів та забезпечення 

комплексу заходів, спрямованих на ефективне функціонування. 



Інформаційною базою дослідження були: закони України; укази Президента 

України; постанови Кабінету Міністрів України; дані КМДА; статистичні та 

аналітичні матеріали Державної служби статистики України, Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України; довідкові та інструктивні матеріали; результати наукових розробок інших 

авторів; монографічна, довідкова та періодична наукова вітчизняна і зарубіжна 

література, періодичні видання; інформаційні матеріали, розміщені в мережі 

Інтернет; дослідження та спостереження автора. 

Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі поставлені такі 

завдання: 

У розділі І поглибити дослідження теоретико-методичних засад житлово-

комунального господарства зокрема: 

 визначити: сутність, структура, особливості ЖКГ в Україні; 

 визначити та проаналізувати нормативно-правове й організаційно-

інформаційне забезпечення житлово-комунального господарства; 

 дослідити та оцінити наукові публікації з проблематики комунального 

господарства в Україні. 

У розділі ІІ поглибити свої знання, щодо сучасного стану житлово-

комунального господарства, зокрема: 

 визначити умови та фактори розвитку житлово-комунального господарства в 

Україні; 

 проаналізувати видатки Київської міської державної адміністрації; 

 провести аналіз видатків на житлово-комунальне господарство міста Києва. 

У розділі ІІІ визначити шляхи удосконалення житлово-комунального 

господарства в Україні, а саме: 

 вивчити застосування зарубіжного досвіду житлово-комунального 

господарства в Україні; 

 визначити сучасні проблеми житлово-комунального господарства та шляхи 

їхнього вирішення; 

 запропонувати напрями реформування житлово-комунального господарства. 



 Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, які включають в себе 

відповідні підрозділи, висновків, літератури, а також додатків.  

Розділ І носить теоретичний характер та називається «Теоретико-методичні 

засади житлово-комунального господарства». В ньому детально досліджуються 

сутність й необхідність житлово-комунального господарства в Україні, 

інформаційне забезпечення, а також наукова проблематика, щодо ЖКГ. 

Розділ ІІ є аналітичним, він має назву «Сучасний стан житлово-

комунального господарства». В даному розділі розглядається: умови та фактори 

розвитку житлово-комунального господарства в Україні, видатки Київської міської 

державної адміністрації та видатки на житлово-комунальне господарство.  

Розділ ІІІ носить творчий характер і має назву «Шляхи удосконалення 

житлово-комунального господарства в Україні». В ньому досліджується: світовий 

досвід, щодо комунального господарства та можливості його застосування в 

Україні, а також окреслюються проблеми та пропонуються шляхи вдосконалення 

галузі комунального господарства в Україні. 

Для вирішення поставлених завдань у дипломній роботі використовувались 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема у процесі дослідження 

було використано історичний та логічний методи, методи якісного аналізу і 

синтезу, методи кількісного аналізу економічних показників (спостереження, 

порівняння, групування, структурування та узагальнення), статистичні методи 

дослідження. Також були використані методи теоретичного узагальнення (для 

обґрунтування наукових висновків і в розв’язанні проблемних питань); графічний 

та табличний методи (для наочності представлення матеріалу). 

Дипломна робота містить 123 сторінки, 9 таблиць, 20 рисунків, список 

літератури з 110 найменувань, 22 додатки. 

Цінність висновків та рекомендацій має велике практичне значення, оскільки 

напрацювання у роботі можуть бути використані для вдосконалення управління 

житлово-комунального господарства в Україні. 
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