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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 142 с., 31 рис., 14 табл., 38 джерел, 4 додатка на 6 с.  

 

Об'єкт дослідження – деструктивна конкуренція в промисловості. 

Предмет дослідження – політика інституціональної конвергенції. 

Мета дослідження – обґрунтування теоретико-методологічних засад 

визначення впливу політики інституціональної конвергенції на розвиток 

промисловості та розроблення концептуальних підходів щодо формування 

комплексу інституціональних заходів орієнтованих на подолання 

деструктивної конкуренції в промисловості. 

Методи дослідження:  загальнонаукові  методи  –  аналіз  і  синтез, 

гіпотетико-дедуктивний,  системний  підходи;  методи  теоретичного  пізнання  

в  економіці  –  неокласична, інституційна,  еволюційна  парадигми;  прикладні  

економічні  і  кількісні  економіко-математичні методи – економічний аналіз, 

економетрика, економіко-математичне моделювання. 

Головним результатом виконаного дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад визначення впливу політики 

інституціональної конвергенції на розвиток промисловості та формування 

комплексу інституціональних заходів, орієнтованих на подолання 

деструктивної конкуренції в промисловості 

У ході дослідження було поставлено та вирішено такі завдання: 

- розкрито науково-теоретичні засади впливу політики 

інституціональної конвергенції на розвиток промисловості; 

- виявлено вплив державних інститутів та неформальних інституцій на 

конкурентні відносини в промисловості; 

- розроблено  науково-методичний  підхід  до  оцінки  інституціональної 

конвергенції в промисловості; 

- розроблено режими орієнтовані на досягнення стану інституціональної 

конвергенції в промисловості, наслідком чого має стати нівелювання фактору 

деструктивної конкуренції. 

Сфера практичного застосування результатів дослідження – для 

використання органами державної влади і управління, місцевого 

самоврядування, недержавними неприбутковими самоврядними 

організаціями, промисловими підприємствами і фінансовими установами при 

формуванні політики інституціональної конвергенції. 

ПОЛІТИКА, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ, 

КОНКУРЕНЦІЯ, КОНКУРЕНТНІ ВІДНОСИНИ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, 

ІНСТИТУТИ,  ФОРМАЛЬНЕ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, 

НЕФОРМАЛЬНЕ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ТРАНСАКЦІЙНІ 

ВИТРАТИ 
 


