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Вступ 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку світової 

економіки роль транспорту є надзвичайно великою і вона постійно зростає з 

кожним роком під впливом розвитку глобальних процесів, науково-технічного 

прогресу та загального підвищення рівня життя людей. Транспорт являє собою 

сполучну ланку між виробництвом і споживанням, виконує основні соціальні 

функції у контексті пасажирських перевезень та слугує одним з головних 

рушіїв розвитку конкретного регіону. Хоча більшість транспорту продукує 

сферу послуг, транспортні підприємства та компанії, які приймають участь у 

перевезенні сировини чи готової продукції відносяться до виробничого 

комплексу. 

Сучасний динамічний розвиток економіки неможливий без відповідного 

розвитку транспортної галузі. Важливою частиною загальнодержавного 

транспортного комплексу є функціонування транспортної системи окремих 

міст. До неї входять об’єкти транспортної інфраструктури, комунальні та 

державні підприємства з надання транспортних, ремонтних та будівельних 

послуг, функціонування громадського пасажирського транспорту, організація 

та регулювання руху різних видів транспорту в місті тощо. 

Про актуальність розвитку транспортної сфери в містах свідчить той 

факт, що на транспорт спрямовується значна частка бюджетних ресурсів, 

обсяг яких можна порівняти з фінансуванням охорони здоров’я, житлово-

комунальним господарством та освітою. 

Взагалі, дискусії стосовно необхідності вирішення накопичених 

проблем транспортного характеру в містах набирають обертів як серед 

звичайних людей, так і серед державних посадовців. Передусім вони 

стосуються питань врегулювання ринку транспортних послуг в містах між 

комунальним транспортом та приватними перевізниками, підвищення рівня 

якості робіт з ремонту існуючих інфраструктурних об’єктів та будівництва 

нових, пропорційний розвиток транспортної мережі міста, своєчасне 



вирішення проблем функціонування всіх видів транспорту в містах, 

дотримання політики міста розвитку транспортного комплексу відповідно до 

національної транспортної стратегії тощо. 

Стан наукового вивчення проблеми. Проблематика оптимізації 

структури видатків місцевих бюджетів на транспорт, створення більш дієвої 

та ефективної системи розподілу, використання та контролю за цільовим 

використанням бюджетних ресурсів для розвитку місцевої інфраструктури, 

підвищення ефективності роботи транспортних підприємств залишається 

важливою і актуальною як з погляду транспортної складової 

загальнодержавної стратегії розвитку, так і фінансової практики окремих міст. 

Вибір теми дипломної роботи обумовлений бурхливим розвитком і 

трансформацією транспортних систем окремих міст та державної 

транспортної системи в цілому, об’єктивною необхідністю перегляду обсягів 

та доцільності фінансування більшості напрямів бюджетних програм з 

транспортної сфери та шляхи підвищення бюджетного ефекту від видатків. 

Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають з приводу 

розподілу і використання бюджетних коштів на функціонування транспортної 

інфраструктури в містах. 

Об’єкт дослідження – сучасний стан та проблеми фінансування 

транспортної інфраструктури в місті Києві. 

Мета дипломної роботи – дослідити структуру видатків бюджету м. 

Києва на транспорт, виокремити існуючі проблеми у роботі транспортної 

системи м. Києва та запропонувати шляхи їх вирішення на основі аналізу 

зарубіжного досвіду. 

Для цього в роботі будуть виконанні такі завдання: 

 вивчити теоретичні засади, сутність і призначення видатків бюджету м. 

Києва на транспорт; 

 дослідити склад і структуру видатків бюджету м. Києва на транспорт; 



 дослідити динаміку видатків з бюджету міста на транспорт, виявити та 

описати недоліки у роботі основних комунальних транспортних 

підприємств; 

 пояснити причини наявності відхилень від планових показників 

видатків на транспорт з бюджету м. Києва; 

 виявити інші проблемні питання функціонування транспортної 

інфраструктури в містах; 

 проаналізувати зарубіжний досвід фінансування транспортної 

інфраструктури в містах та можливість його використання в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою даної 

магістерської роботи стали фундаментальні положення зарубіжної та 

вітчизняної теорії з питань організації транспортного комплексу в місті. Для 

досягнення визначеної мети, залежно від складності наукових завдань, 

застосовувався комплекс загальнонаукових методів: аналіз і узагальнення, 

класифікація, оцінювання; системний та порівняльний аналіз. Проведено 

аналіз видатків бюджету м. Києва на транспорт (розділ 2) із застосуванням 

статистичних та економічних методів. За допомогою методу спостереження та 

узагальнення досліджено основні проблеми функціонування головних 

комунальних транспортних підприємств міста та запропоновані шляхи їх 

вирішення (розділ 3). 

Структура і обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.  У 

вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються 

мета, завдання, предмет, об'єкт, інформативна база та методи дослідження. 

Перший розділ присвячено загальній теоретичній характеристиці теми 

дослідження. У другому розділі безпосередньо наводиться аналіз видатків 

бюджету м. Києва на транспорт. В третьому розділі сформульовано основні 

напрями вдосконалення функціонування транспортної системи міста та 

підвищення ефективності роботи основних комунальних транспортних 

підприємств. У висновках сформульовано основні результати роботи. Робота 



викладена на сторінках друкованого тексту, що містить список використаних 

джерел із найменувань та додатків. 
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