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Станом на сьогоднішній день успішне поступове проходження приватизаційних 

процесів, які тривають в Україні, зокрема, на рівні місцевого самоврядування неможливе 

без попереднього планування та, відповідно, формування програм приватизації. Проте 

існуючі такі програми не завжди відповідають вимогам законодавства та захисту інтересів 

усіх зацікавлених осіб і не цілком доцільні з економічного погляду. Отже, особливої 

актуальності набувають питання наукового обґрунтування місцевих програм приватизації, 

передусім, у його економіко-правовому контексті. 

Дослідженню проблеми приватизації, а також правовим і економічним питанням розвитку 

місцевого самоврядування в Україні присвячені роботи як вітчизняних вчених-юристів і вчених-

економістів, так і закордонних. Водночас питання економіко-правового обґрунтування місцевих 

програм приватизації в сучасних умовах кризи в нашій державі потребують свого більш 

широкого вивчення. 

Виходячи із вищезазначеного, метою роботи є економіко-правове обґрунтування та 

удосконалення науково-методичних підходів до формування місцевих програм 

приватизації в Україні. 

Відповідно, завдання дослідження полягають у наступному: 

- проаналізувати правовий контекст приватизації та особливості проведення її процесів 

в Україні; 

- визначити економічні чинники та принципи формування програм приватизації на 

сучасному етапі вітчизняного соціально-економічного розвитку; 

- провести аналіз правової та економічної складових змісту місцевих програм 

приватизації; 

- розробити пропозиції щодо вдосконалення економіко-правового забезпечення 

місцевих програм приватизації в Україні. 

Предмет дослідження – правові та економічні відносини, що виникають у процесі 

формування та використання фінансово-депозитного потенціалу домогосподарств різних 

регіонів України. Об'єкт дослідження – економіко-правові процеси формування місцевих 

програм приватизації в Україні. Методи дослідження. Дослідження проводилось з 

використанням економічного, системного і порівняльного методів аналізу та синтезу. При 

обробці фактичних даних використовувались розрахунково-аналітичні, графічні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів. Результати наукового дослідження полягають у 

вирішенні  науково-практичного завдання – економіко-правове обґрунтування та 

удосконалення науково-методичних підходів до формування місцевих програм 

приватизації в Україні. 
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