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РЕФЕРАТ 

 

 

Звіт про НДР: 188 с.,  5  рис., 2  табл., 151  джерел 

Об’єкт дослідження – державно-правове регулювання в сфері 

ринкової економіки.  

Мета роботи - Метою наукового дослідження є теоретико-

методологічне обґрунтування та розроблення науково-практичних 

рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного регулювання  

господарської діяльності. 

Реалізація поставленої мети зумовила постановку таких завдань: 

- охарактеризувати ціни як об’єкт державного регулювання 

господарської діяльності; 

- надати засади держаного контролю фнансоої діяльності; 

- виявити напрямки приватизації державної власності; 

- визначити тенденції децентралізації в розвитку малого 

підприємнитства; 

- проаналізувати діюче антикорупційне законодавство; 

- виявити вплив психологічної пропаганди на соціально-

економічний стан економіки;  

- розкрити сутність цін в структурі ринкової економіки та 

встановити головну мету цінової політики держави; 

- розвинути  засади стратегії державного регулювання цін; 

- розробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

організаційного механізму державного регулювання ціноутворення 

господарської діяльності; 

- виділити та проаналізувати правовий механізм цінового 

регулювання економічної діяльності; 

- визначити тенденції, проблеми та напрями вдосконалення 

державного цінового регулювання в сфері господарювання; 



- проаналізувати та розробити науково-практичні рекомендації 

щодо удосконалення державного регулювання  ціноутворення. 

Методи дослідження - У дослідженні використана система 

концептуальних ідей, методологічних підходів, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів, дослідження які ґрунтуються на використанні 

закономірностей та законів розвитку економіки, державного управління і 

пов’язаних з ними юридичних категорій та понять.  

Зокрема, історично-логічний метод використано при дослідженні 

теоретичних основ ціноутворення/ Метод дедукції використовувався при 

дослідженні ціни як об’єкту державного регулювання в господарської сфері. 

Метод індукції застосовувався при дослідженні стратегії державного 

регулювання цін. Формально-правовий метод застосовувався при 

удосконаленні механізмів правового регулювання. Порівняльно-правовий 

метод застосований при дослідженні нормативно-правового регулювання 

державної  політики в сфері господарювання. Метод синтезу – для 

характеристики організаційного механізму державного регулювання цін. 

Емпіричну базу дослідження склали законодавчі і нормативно-правові 

акти з питань державно-правого регулювання. 

Результати та їх новизна - Основний науковий результат полягає у 

формуванні комплексного підходу до державного регулювання 

господарювання та удосконалення теоретичних засад державного 

регулювання. Найбільш суттєві результати дослідження, які відображають  

розробку означеної теми, полягають в наступному 

- обґрунтовано зміну базових теоретичних засад стратегій 

державного цінового регулювання в економіці шляхом переходу від 

державної цінової політики в площину державного регулювання цін з 

певними етапами його реалізації, серед яких: ухвалення рішення про 

розробку ціноутворення на певний період; організаційно-управлінське 

проектування, що пов’язано з рухом від загального до конкретного; 

ухвалення управлінського рішення; реалізація державної цінової стратегії та 



відстеження її реалізації; реалізація окремих стадій державної цінової 

стратегії; завершення реалізації державної цінової стратегії. 

 

- поглиблення теорії державного регулювання ціноутворення 

господарської діяльності такими положеннями:  

 формування дослідницької бази державного цінового 

регулювання на основі аналізу генезису ціни у руслі еволюції існуючих 

теорій та розвитку об’єктивних економічних процесів;  

 формування державного регулювання ціноутворення у 

відповідності до мети державного управління з урахуванням закономірностей 

ринкової економіки та особливостей її  прояву в конкретній країні;  

 покладення в основу цього процесу організаційної та правової 

діяльності органів державного управління, що створює механізми 

державного регулювання у відповідності з процесами розвитку економічних 

відносин та забезпечує їх ефективність;  

 визначення ціни як об’єкту державного регулювання, оскільки 

останнє збалансовує інтереси сторін за рахунок їх співробітництва, створює 

рамки правового регулювання, стимулює сторони до ведення соціального 

діалогу, здійснює контрольно-наглядову та регуляторну діяльність; 

- виявлення проблемних питань державного регулювання 

ціноутворення господарської діяльності шляхом аналізу відповідних 

вітчизняних та зарубіжних  нормативно-правових актів та синтезу 

пропозицій з їх подолання, а також щодо вдосконалення чинної законодавчої 

бази України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовано висновки, теоретичні положення та практичні пропозиції, які 

можуть сприяти науковим розробкам проблем державного  регулювання та 

вдосконалення діяльності виконавчих органів в регулюванні економіки. Крім 

того, матеріали з аналізу нормативно-правових актів можуть бути 

використані в практиці удосконалення чинного законодавства.  
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