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процесу ціноутворення, який охоплює такі системи, як система інформації про ринок, 
система інформації про покупців, система інформації про політику уряду, система інформації 
про конкурентів, система інформації про витрати підприємства, система інформації про 
обсяги збуту і прибутку підприємства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Етапи визначення цілей ціноутворення 
 

Отже, товарно-цінова політика є важливим елементом загальної стратегії усіх 
суб’єктів господарювання. Така політика впливає на такі результати діяльності, як 
фінансова стабільність, рентабельність, довгострокове успішне функціонування на ринку, 
життєздатність тощо. Так як маркетингова політика відзначається своєю багатогранністю 
і наявністю безліч аспектів, можна сказати, що саме від неї залежить успішна діяльність 
підприємства. 
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адміністративних послуг, громади отримали у комунальну власність земельні ресурси, був 
сформований план дій з вирішення проблем, що виникають на території двох чи більше 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), держава збільшила фінансову підтримку розвитку 
громад у 41,5 разів. Отже, сформована за роки проведення реформи децентралізації 
законодавча база значно посилила мотивацію до об’єднання громад та створила належні 
правові умови для вирішення проблем територій місцевим самоврядуванням. Головною 
фінансовою основою місцевого самоврядування почали виступати місцеві бюджети.  

Враховуючи те, що Україна зараз знаходиться у постійному розвитку євроінтеграційних 
процесів, реформуванні, політичній та економічній нестабільності, особливої уваги, за для 
розвитку об’єднаних територіальних громад, набуває значимості дослідження впливу 
реформи децентралізації на місцеві бюджети. 

Тому метою даних тез є вирішення наведеної проблеми за рахунок аналізу фінансових 
результатів впровадження реформи децентралізації в Україні. На основі оцінювання 
виділити основні фактори, що формують місцеві бюджети за для подальшого розвитку 
ОТГ. 

За допомогою даних сайту Децентралізація [1-3] та статистичних даних сайту Ціна 
держави [4-6], було проаналізовано фінансові результати місцевих бюджетів на державному 
рівні, визначивши їх частку у Зведеному бюджеті України та у ВВП, і на місцевому, 
визначивши їх структуру доходів, видатків (рис. 1) та державну фінансову підтримку, 
в умовах реформи децентралізації.  

 

 
Рис. 1. Динаміка доходів і видатків місцевих бюджетів України за 2014-2020 роки, млрд.грн. 
 
На основі цього аналізу було сформовано основні фактори формування сучасного 

стану місцевих бюджетів, що виникли завдяки впровадженню реформи децентралізації 
в Україні. Такими факторами стали: 

− дії Уряду спрямовані на розвиток реформи децентралізації; 
− прискорене зростання ОТГ в Україні; 
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− розвиток та розширення повноважень органів місцевого самоврядування; 
− ефективне адміністрування податків і зборів; 
− підвищення зацікавленості місцевого самоврядування у поповненні власних 

бюджетів;  
− стимулювання соціально-економічного розвитку територій. 
Виходячи з вищезазначеного зроблено висновок, що найбільшим рушієм сталого та 

прискорено розвитку територій стала зацікавленість самого місцевого самоврядування. 
Запорукою зміцнення економічного потенціалу територіальних громад стануть відповідні 
управлінські рішення керівництва ОТГ щодо посилення факторів формування стану 
місцевих бюджетів за рахунок активізації громадської активності, розвиваючись у соціальному 
та економічному напрямах, поповнюючи місцеві бюджети та створюючи належну базу 
фінансових ресурсів за для сталого та прискорено розвитку територій.  
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Розвиток тепличного бізнесу безпосередньо залежить від стану сільського господарства 

країни. На цьому етапі Україна має достатній потенціал росту та перспективи розвитку 
даного напряму. 

З 2015 року в Україні почалось поступове технологічне переоснащення виробництва 
тепличних господарств (підвищення його енергоефективності для зменшення собівартості 
вирощування культур та збільшення рентабельності) у більшій мірі за рахунок відновлення 
банківського кредитування даного сектору. Незважаючи на технологічне переоснащення, 




