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ВСТУП
Актуальність

теми.

Особливе

місце

серед

галузей,

що

складають

господарюючі комплекси територій, займає комунальне господарство. У нових
соціально-економічних умовах воно не може залишатися незмінним. Під час
реформування економіки та урізноманітнення форм власності держава втрачає
монополію на надання комунальних послуг. Одночасно зменшується обсяг
контрольованих державою засобів виробництва, що зменшує фінансові можливості
держави.
Перехід усіх регіонів і міст України до сучасних умов господарювання з
урахуванням стратегії розвитку держави вимагає прискореного реформування
комунального господарства як соціальної складової господарського комплексу, що
задовольняє першочергові життєві потреби населення, забезпечує підприємства й
організації необхідними комунальними послугами та впливає на розвиток
економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання.
Дослідження

проблем

підвищення

ефективності

функціонування

комунального господарства знайшли своє відображення в роботах вітчизняних
учених-економістів О. В. Базарної, Б.Б. Беззубко, А.Є. Буряченка, Д.М. Жукова,
Т.М. Качали, А.А. Лукьянченка, В.О. Онищенка, Г.І. Онищука, В.П. Полуянова, Н.
Чечетової та інших. Разом із тим, незважаючи на всебічний ґрунтовний аналіз
проблем комунального господарства, вищенаведені дослідження потребують
подальшого поглиблення та доопрацювання з урахуванням сучасних умов
господарювання.
В

Україні

дотепер

не

здійснювалося

ґрунтовних

досліджень

щодо

фінансування комунального господарства, необхідність якого обумовлюється як
проблемами, що існують у сфері комунального господарства, які потребують
теоретичного обґрунтування, так і недосконалістю бюджетного фінансування
зазначених відносин. Необхідність дослідження фінансування комунального
господарства м. Києва в сучасних умовах господарювання зумовило актуальність
вибраної теми дипломної, її мету та задачі.
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне вивчення
фінансування комунального господарства в сучасний період розвитку м. Києва, а
також поглиблення теорії фінансів, визначення відносин, що виникають в процесі
фінансування комунального господарства. Поставлена мета досягається завдяки
вирішенню таких завдань:
 визначити

поняття

“комунальне

господарство”,

види

комунального

господарства, його місце в системі фінансово механізму держави;
 сформулювати принципи державних і місцевих видатків у цілому і видатків
на утримання комунального господарства зокрема;
 з’ясувати

особливості

фінансових

відносин

у

сфері

комунального

господарства;
 проаналізувати основні джерела фінансування комунального господарства
м. Києва, а також визначити місце позабюджетних коштів у фінансуванні
комунального господарства;
 вивчити та узагальнити зарубіжний досвід фінансування комунального
господарства;
 розглянути питання інформаційного забезпечення дослідження питання
фінансування комунального господарства
 здійснити

огляд

наукових

публікацій

з

тематики

фінансування

комунального господарства
Об’єкт дослідження – фінансові відносини, що виникають у сфері
комунального господарства, які мають публічно-правову природу та пов’язані з
рухом бюджетних та позабюджетних коштів.
Предмет дослідження – процес фінансування комунального господарства м.
Києва.
Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети та завдань
дослідження. В основу дипломного дослідження покладено загальнонаукові та
спеціальні методи, що забезпечують об’єктивний аналіз досліджуваного предмета.
Також використовувався статистичний та аналітичний метод, метод гіпотез та
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порівнянь.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить
115 сторінок. Обсяг основного тексту – 96 сторінок, список використаних джерел –
85 найменувань
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