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РЕФЕРАТ 

 

 

Звіт про НДР: 242 с.,  1  рис., 2  табл., 305 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 організаційні засади регуляторної 

політики; 

- Надати засади держаного регулювання фінансової 

діяльності; 

- Визначити роль управління у становленні та розвитку 

держави; 

- Розкрити значення управління в структурному розвитку  

          економічних  явищ; 

- Проаналізувати значення державного управління в 

розвитку  

           суспільного капіталу; 

- Визначити функції державного управління в сфері 

економіки; 

- Оцінити ретроспективу законодавства  планування економіки 

радянського періоду та в розвинених країнах; 

- Розкрити зміст правового регулювання планування у сфері 

державного управління; 

- Охарактеризувати державно-правові засади стратегічного 

планування економіки; 



- Визначити тенденції державно-правового регулювання 

планування економіки; 

-         Надати характеристику грошово-кредитній політиці 

Національного банку України;  

-         Оцінити   нормативно-правове  забезпечення здійснення 

монетарної політики НБУ; 

- Показати  використання основних інструментів монетарної 

політики НБУ; 

 - Визначити основні підходи до державного регулювання 

оподаткування; 

- Надати  аналіз сутності податків; 

- Охарактеризувати податки як об’єкт державного регулювання. 

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 державного планування. Метод дедукції 

використовувався при дослідженні податків як об’єкту державного 

регулювання в господарської сфері. Метод індукції застосовувався при 

дослідженні стратегії державного регулювання планування. Формально-

правовий метод застосовувався при удосконаленні механізмів правового 

регулювання. Порівняльно-правовий метод застосований при дослідженні 

нормативно-правового регулювання державної  регуляторної політики. 

Метод синтезу – для характеристики грошево-кредитної політики держави. 

Емпіричну базу дослідження склали законодавчі і нормативно-правові 

акти з питань державно-правого регулювання. Наукову базу дослідження 

складають наукові джерела вітчизняних та зарубіжних науковців. 



Результати та їх новизна - Основний науковий результат полягає у 

формуванні організаційно-правового підходу до державного регулювання 

господарювання в процесі реалізації економічних реформ 

 

 

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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