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1. Постановка проблеми. 

Загальновідомим є той факт, що освіта в 

сьогоднішньому світі має фундаментальне 

значення і виконує складну місію. Підвищення 

ролі органів місцевого самоврядування у 

розвитку освіти передбачено стратегією 

модернізації управління освітою на наступні 

десять років, що включає оптимізацію 

державних управлінських структур, 

децентралізацію управління освітою. У той 

самий час не треба не зважати на негативні 

явища, що можуть супроводжувати процес 

децентралізації. 

   Реалізація повноважень органів 

місцевого самоврядування щодо управління 

навчальними закладами, які перебувають у 

комунальній власності громад сіл, селищ, міст 

та спільній власності громад районів та 

областей залежить від можливостей місцевих 

бюджетів. Районні та обласні ради не мають 
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власних виконавчих структур, що ускладнює 

управлінський вплив на відповідні об’єкти 

сфери освіти. доводиться констатувати, що, 

незважаючи на ухвалення в Україні комплексу 

законодавчих актів, інститут місцевого 

самоврядування залишається недосконалим і 

не реалізує всіх своїх потенційних 

можливостей. Натомість у більшості 

європейських країн світу інститут місцевого 

самоврядування з другої половини ХІХ ст. став 

провідним [5].   

  2. Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання діяльності органів 

місцевого самоврядування у сфері освіти, та 

функціонування освітніх закладів у певних 

місцевостях вивчаються як молодими, та і 

досвідченими науковцями, які представляють 

різні напрями досліджень. Зазначена 

проблематика досліджувалася в наукових 

працях П. Боровика, О. Булавки, 

П. Гайдуцького, З. Герасимчук, Я. Гречки,  

Л. Гриневич, Б. Данилишина, М. Маліка,  

П. Саблука, В. Трегубчука та багатьох інших 

учених. 

  3. Мета статті. Метою публікації є 

з’ясування впливу органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти Рівненщини, 

сучасний стан та перспективи та виявлення 

специфічних властивостей впливу органів 

місцевого самоврядування на розвиток освіти 

в Рівненській області.  

 4. Виклад основного матеріалу. На даний 

час у місті функціонує 76 закладів освіти, з них 

– 35 дошкільних, 2 – позашкільних, 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

У 36 денних  навчальних закладах 

навчатиметься 27470 учнів, що на 1500 учнів 

більше, ніж у 2016-2017  навчальному році. 

Середня наповнюваність класів становить  

27,4 учнів, у закладах функціонують класи з 

інклюзивною формою навчання [2].  

 У 2016/2017 навчальному році для  

1548 учнів у 27 загальноосвітніх навчальних 

закладах міста Рівного було запроваджено 

профільне  вивчення  предметів. Відповідно 

утворився розподіл учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів за профільними 

напрямами.  

0

200

400

600

Розподіл учнів за профільними напрямами 

 
Рис. 1. Розподіл учнів за профільними напрямами навчання у 2016/2017 навчальному році 

    

  У порівнянні з минулим навчальним 

роком зменшилась на 2 кількість закладів  з 

природничо-математичним напрямком, 

зменшилась на 1 кількість закладів, у яких на 

профільному рівні вивчались предмети 

суспільно-гуманітарного спрямування. 26,8% 

від загальної кількості школярів поглиблено 

вивчають той чи інший предмет: математику – 

в 10 закладах, фізику – в 2 закладах, біологію – 

в 3 закладах, історію – в 2 закладах, українську 

мову та літературу – в 9 закладах, іноземну 

мову – в 12 закладах, хімію – в 2 закладах, 

інформатику – в 1 закладі. Статистичні дані 

щодо мережі класів з поглибленим вивченням 

предметів свідчить про те, що у місті і надалі 

недостатня кількість класів з поглибленим 
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вивченням фізики, інформатики, біології, хімії. 

У жодній зі шкіл міста поглиблено не 

вивчається географія, економіка, 

правознавство. 

Особлива увага управління освіти 

звернена на формування державно-

громадської моделі управління. Успішно діє 

колегія управління освіти, на засіданнях якої 

розглядають актуальні різнопланові питання, 

приймають вмотивовані рішення, які 

виконують через накази управління освіти. 

  Працівниками організаційно-

інспекторського відділу упродовж 2016/2017 н. 

р. здійснено інспектування та оперативний 

контроль за навчально-виховним процесом у 

закладах з  питань: організації та початку 

навчального року, режимів роботи закладів, 

відвідування учнями закладу, завершення І, ІІ 

семестрів, навчального року, режиму роботи 

закладу під час зимових канікул, ведення 

шкільної документації, організації та 

проведення атестації педагогічних працівників, 

інформатизації освітньо-виховної діяльності, 

організації роботи груп продовженого дня, 

організованого завершення навчального року, 

роботи пришкільних таборів відпочинку дітей, 

організації харчування у ЗНЗ. 

  Упродовж 2016/2017 навчального року 

тематичним, вибірковим та оперативним 

контролем були охоплені ключові питання 

діяльності дошкільних закладів: стан трудової 

діяльності, стан музичного виховання, 

організація харчування, планування роботи 

дошкільного закладу, стан фізичного 

виховання, робота з дітьми, які не відвідують 

дошкільні заклади, організація навчально-

виховного процесу;  стан ведення кадрового 

діловодства та атестації педагогічних 

працівників,  стан ведення ділової 

документації, наповнення веб-сайтів ДНЗ, 

управлінська діяльність. 

  На постійному контролі відділу 

дошкільної освіти знаходяться питання стану 

захворюваності дітей, організації літнього 

оздоровлення дітей, стану фізичного розвитку 

дошкільнят, оснащення розвивального 

середовища, щорічно узагальнюються 

результати моніторингових досліджень з даних 

питань, аналізуються шляхи досягнення 

позитивних результатів, причини недоліків, 

розробляються заходи щодо покращення стану 

справ. 

  Однак рівень управлінської діяльності 

керівників навчальних закладів вимагає 

удосконалення щодо підвищення його 

ефективності на основі впровадження 

інноваційно-інформаційних технологій. 

  У загальноосвітніх навчальних 

закладах, які підпорядковані управлінню 

освіти, станом на 01 червня 2017 року 

працюють 2557 педагогічних працівників. З 

них: 1391 спеціаліст з вищою кваліфікаційною 

категорією, 316 – спеціалістів першої категорії, 

503 педагоги із педагогічним званням 

«учитель-методист», 471 – «старший 

вчитель».) У загальноосвітніх навчальних 

закладах міста працюють 7 педпрацівників зі 

званням «Заслужений учитель України» та 7 

освітян – «Заслужений працівник освіти 

України». Спостерігається тенденція до 

зменшення кількості педагогічних працівників, 

які мають неповне тижневе навантаження. 

Середнє навантаження педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів становить 17,6 годин, що на 1.1 год. 

більше, ніж у минулому році. Плинність 

педагогічних кадрів за 2016-2017 навчальний 

рік є невисокою. У цьому навчальному році 

звільнилося 79 педагогічних працівників [2].  

  Одним із завдань методичної роботи на 

сучасному етапі є створення умов для 

професійного зростання вчителя, підготовка 

педагога до реалізації концепції Нової 

української школи та формування його 

професійної компетентності. Успіх освітнього 

процесу залежить від того, чи відмовиться 

педагог від стереотипів минулих часів, чи 

готовий він будувати стосунки з учнями на 

принципах демократизму, партнерства. 

Дійсність вимагає позбутися звичних 

установок, шукати нові форми спілкування як 

із учнями та їхніми родинами, так із вчителями. 

Критеріями фахової підготовки має стати 

рівень загальної культури вчителя та 

специфічні педагогічні характеристики: 

розуміння принципу природовідповідності, 

закономірності її розвитку; високий рівень 

володіння методикою, знання дитячої 

психології.  

  Як підготувати нового вчителя? – таке 

завдання ставила перед собою методична 

служба міста. Пріоритетними в її роботі були 

такі завдання: 

� Сприяння професійному та 

особистісному розвитку педагогічних 

працівників в умовах реформування галузі 

через систему  активних методичних заходів та 
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� використання інформаційних 

мережевих технологій; 

� продовження роботи над 

реалізацією проекту  «Формування 

інноваційного освітнього простору м. Рівне; 

� перебудова та оновлення змісту, 

форм і методів організації освітнього  процесу 

на засадах дитиноцентризму, особистісної 

орієнтації, компетентнісного підходу; 

� запровадження сертифікаційних 

курсів для вчителів різних категорій; 

� формування єдиного виховного 

простору на засадах «педагогіки партнерства»; 

об’єднання зусиль навчальних закладів, сім’ї, 

громадськості для забезпечення національно-

патріотичного виховання,  особистісного 

зростання кожної дитини та максимальної 

адаптації до  соціуму. 

 У  2016 році завершено роботу над 

реалізацією загальноміської  науково-

методичної проблемної теми «Створення 

акмеологічного середовища для самореалізації 

особистості шляхом модернізації 

управлінської, науково-методичної на 

навчально-виховної діяльності». За 

підсумками проведено онлайн-конференцію, у 

якій взяв участь двадцять один навчальний 

заклад. Найактивнішими були педагоги із 

загальноосвітніх шкіл №№ 20, 27, РГГ, РКГ 

«Престиж», НРЦ «Особлива дитина». 

Розпочато роботу на І етапом нової науково-

методичної теми «Створення інноваційного 

середовища для ефективного управління  

освітнім процесом, професійного розвитку 

педагога, формування  компетентного 

випускника навчального закладу». 

  Позитивно впливає на  роботу з 

педагогічними кадрами робота навчального 

інформаційно-інноваційного центру (НІІЦ). 

Протягом  року 61 педагог пройшов курсову 

підготовку в НІІЦ щодо ліквідації комп’ютерної 

безграмотності. Діяльність НІІЦ спрямована на 

надання педагогічним працівникам доступу до 

інформаційно-інноваційних ресурсів на базі 

Центру. Педагоги міста та працівники 

методичного кабінету мають змогу 

використовувати швидкісний доступ до мережі 

Інтернет з метою участі у вебінарах, онлайн-

нарадах, брифінгах. Пошук, узагальнення та 

поширення педагогічного досвіду, 

інформаційно-інноваційного підходу до 

навчання і виховання – це один із напрямків 

роботи НІІЦ. На методичному порталі BOOK-

SERVER розміщено близько 2,5 тисяч 

напрацювань педагогічних працівників. На 

даному порталі всі бажаючі мають змогу 

ознайомитися з роботами переможців та 

лауреатів конкурсу «Учитель року».  

  Так як особливістю ЗНО-2017 було 

проведення трьох іспитів державної 

підсумкової атестації у форматі ЗНО, це 

вплинуло на різке зростання участі 

випускників у пробному ЗНО. Цей показник 

склав 74, 5% від загальної кількості 

випускників.  Випускники загальноосвітніх 

навчальних закладів міста складали загалом 

3879 тестувань. Високі показники вступних 

випробувань за двохсотбальною шкалою (180-

200 балів) склали 19,6% (759 тестувань) від 

загальної кількості. За цим показником 

найкращі результати показали випускники з 

української мови та літератури – 28, 37% (324 

особи), з хімії – 28,89% (26 осіб), з англійської 

мови – 20,08% (100 осіб), з математики –19,93% 

(105 осіб) [2]. 

  Широке впровадження сучасних 

інформаційних технологій у навчально-виховну 

й управлінську діяльність навчального закладу 

є цілком закономірним кроком на сучасному 

етапі. Це дозволяє значно підвищити 

ефективність і результативність роботи 

навчальних закладів та підготувати учнів та 

педагогів до життєдіяльності в умовах 

принципово нового соціального середовища. 

  В управлінні освіти та підпорядкованих 

навчальних закладах  укладено банк 

дидактичних програмних засобів, електронних 

підручників для викладання предметів з 

використанням новітніх інформаційних 

технологій. Однак,  використання вчителями 

дидактичних програмних засобів, електронних 

підручників є епізодичним та несистемним. Ця 

ситуація вимагає розроблення та впровадження 

сучасних навчально-методичних матеріалів, 

систем і технологій особистісно зорієнтованого 

спрямування, інтерактивних методів організації 

навчання і виховання у дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах. 

  Всі загальноосвітні навчальні заклади, 

включаючи заклади нового типу (ліцеї, 

гімназії), в основному, забезпечені 

комп’ютерною технікою. У 2016-2017 

навчальному  році у 38 загальноосвітніх 

навчальних закладах функціонує 

51 комп’ютерний клас. Кількість комп’ютерів, 

термін придбання яких понад 5 років, – 683, що 

складає 66%.  У грудні 2016 року у 12-ти 
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загальноосвітніх навчальних закладах 

встановлено 126 персональних комп’ютери, які 

надано  як гуманітарну допомогу КНР. 

Кількість учнів на один комп’ютер – 21 (у 2016-

2017 н. р. – 24) [2]. 

  Усі навчальні заклади міста підключено 

до глобальної мережі Інтернет з 

використанням новітніх інформаційних 

технологій із застосуванням радіоканалу, 

супутникового інтернет-каналу, виділених 

ліній (у тому числі через оптоволоконні 

канали). В місті широко використовують 

технології з підключенням до мережі Інтернет, 

надані ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ», «ІнтерТелеком» та 

«Utel» (з використанням CDMA-зв’язку). 

Управлінням освіти, загальноосвітніми 

навчальними закладами залучаються 

альтернативні джерела фінансування 

Інтернет-послуг. З метою широкого 

ознайомлення громадськості з роботою галузі 

«Освіта» створено та підтримується сайт 

управління освіти (www.rosvita.rv.ua). 

Серед виховних напрямів у 2016-2017 

навчальному році переважали патріотичний та 

громадянський, що відповідають нагальним 

вимогам і викликам сучасності та закладають 

підвалини для формування свідомості 

нинішніх і прийдешніх поколінь. 

  Управління освіти Рівненського 

міськвиконкому та КУ «Рівненський міський 

методичний кабінет» приділяють значну  увагу 

розвитку міжнародного співробітництва, 

підтримують зв’язки з інститутом Гете, 

Французьким Альянсом, представниками 

Американської та Британської Рад, 

Генеральним консульством Республіки Польща 

у Луцьку, обласним українсько-польським 

товариством, Волинським ресурсним центром 

та міжнародними видавництвами.  

  136 учнів 9-10-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста взяли участь у 

міжнародній українсько-американській 

програмі «Програма майбутніх лідерів», 78 

учнів стали фіналістами програми. Майже 250 

вчителів навчальних закладів міста стали 

учасниками різних міжнародних програм, 

освітніх проектів, семінарів та конференцій. 

Продовжено активну роботу ЗНЗ міста з питань 

організації міжнародних зв’язків з Німеччиною, 

Францією та Великобританією. Протягом 6 

років успішно працює міжнародний 

українсько-німецький освітній проект «Школи 

– партнери майбутнього», в якому беруть 

участь вчителі та учні НВК № 12, РГГ. 

Відповідно до цього проекту директори НВК  

№ 12 та РГГ Лагодюк В.Ю., Макарчук З.В. 

проходили стажування в Німеччині (м. Бонн) у 

жовтні 2016 року. Значно збільшилась 

кількість учнів, які складають екзамени на 

знання німецької мови рівнів А1, А2, В1, В2.   

  Команда ШЕКу СпШ № 15 взяла участь і 

стала переможцем у міжнародному українсько-

польському освітньому проекті «З 

математикою через освіту» (м. Оструда). 

Учитель польської мови СпШ № 15 

Мальчевська Т.П. у травні-червні 2017 року 

брала участь у VІІ Міжнародному з’їзді 

вчителів-полоністів як єдиний представник 

України у м. Оструда (Польща).  

  Учителі НВК № 12, РГГ, СпШ № 15, РУГ 

стали учасниками І Всеукраїнського форуму 

вчителів німецької мови. Учні та вчителі 

РГ «Гармонія» у травні 2017 року взяли участь 

у проекті «Польсько-німецько-українська 

зустріч для молоді європейського 

порозуміння» у м. Гродище (Польща) [2]. 

  У цьому навчальному році 

активізувалася співпраця ДНЗ м. Рівне у 

міжнародному форматі. Так завідувач ДНЗ № 

14 Ширко Т.М. взяла участь у міжнародній 

конференції «Педагогіка Фребля – виклик для 

педагогів, шанс для дітей» у м. Люблін. 

  Активно діють українсько-польські 

проекти «Будуємо Європу разом»,  

«Європейський вибір», «Ріта», «Разом – обмін 

молоді»,  «Пізнання спільних традицій та 

історії»,  «Молодь в дії», «Чисте повітря», та ін. 

за підтримки фондів «Освіта для демократії», 

«Товариство сприяння роботи з дітьми», 

«Крокуємо в Європу разом» (Польща), в яких 

беруть участь педагоги та учні ЗОШ №№ 1, НВК 

№ 12, ЗОШ № 13, СпШ № 15, ЗОШ №№ 20, 22, 

НВК № 26, ЗОШ № 27, РКГ «Престиж», РГ 

«Гармонія», РУГ, ПМЛ «Елітар», РЕПЛ, РГГ, 

школа «Центр надії». У рамках даних проектів 

відбулися обміни делегаціями зі школами-

партнерами міст Варшава, Картузи, Адамово, 

Краків, Сулейов, Губін, Ласк, Райовець, 

Пьотркув-Трибунальскі, Болеславово, Ніцково, 

Воєводін, Собків, Горковіце, Перемишль, 

Люблін, Майданек (Польща) [2]. 

  РГГ, РГ «Гармонія», НВК № 12, СпШ  

№ 15, ЗОШ № 18, ЗОШ № 11, ЗОШ № 24 є 

активними учасниками міжнародної програми 

«іТвіннінг Плюс», навчальної програми 

Європейської комісії [2]. 

  У квітні 2017 року проведено конкурс 

Шкільних Європейських Клубів «Європейська 
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олімпіада» та інтелектуальну гру для членів 

ШЕКів «Європа, Україна, молодь». У травні 

вперше проводилися такі конкурси для учнів 

ЗНЗ міста, як конкурс малюнку «Європа очима 

дітей» та конкурс фотоколажів «Європа в 

моєму місті». Школярі всіх шкіл міста взяли 

участь у даних конкурсах, членами журі було 

визначено і нагороджено переможців. 

 Участь у міжнародних програмах та 

проектах дає можливість вчителям та учням 

стати успішними, компетентними, 

конкурентоздатними громадянами 

міжнародної спільноти та адаптуватися у 

полікультурному соціумі. 

  У загальному за підсумками 2016-2017 

навчального року роботу з фізкультурно-

оздоровчого та військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді організовано на 

належному рівні. Усі заходи висвітлені у 

засобах масової інформації. 

  Однак не розв’язаними залишаються 

наступні питання: 

� недостатньо проводиться 

роз’яснювальна робота серед батьків щодо 

необхідності забезпечення рухової активності 

дітей, дотримання правил харчування, 

контролю за станом здоров’я; 

� допускаються до участі у 

змаганнях всіх рівнів учні, які не пройшли 

спеціальну тренувальну підготовку впродовж 

одного місяця; 

� не завжди передбачається у 

перспективних і річних планах роботи 

проведення позакласних занять та 

фізкультурних свят; 

� вчителі фізичного виховання 

недостатньо працюють над удосконаленням 

методики проведення уроку фізичної культури, 

заняття будують не на діагностичній основі, не 

застосовують індивідуальний та 

диференційований підхід в процесі дозування 

фізичних навантажень.  

  Упродовж 2016/2017 навчального року 

успішно працювала психологічна служба міста. 

З метою підвищення рівня психологічної 

компетентності учасників навчально-

виховного процесу, практичні психологи та 

соціальні педагоги закладів освіти були 

активними учасниками 13 обласних та 43 

міських семінарів для різних категорій 

педагогічних працівників. У порівнянні з 

минулим навчальним роком значно зросли 

якісні показники соціально-психологічного 

супроводу даних семінарів. Активізувалась 

просвітницька діяльність працівників 

психологічних служб для учнів: проведено 

1723 заходи, що на 92 заходи більше, ніж у 

минулому навчальному році. Для батьків 

проведено 916 заходів, з них – 135 у формі 

тренінгів, ділових ігор.  

  У нашій державі органи місцевого 

самоврядування мають у сфері освіти власні та 

делеговані повноваження, визначені Законом 

України «Про місцеве самоврядування». Проте, 

законодавством не визначено, як діяти у 

випадку, коли самоврядна одиниця не 

спроможна реалізувати покладені на неї 

повноваження. Спостерігається розходження 

між повноваженнями органів місцевого 

самоврядування та врегулюванням їх 

фінансового забезпечення (табл. 1) [6].  

Таблиця 1 

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти 

Власні (самоврядні) повноваження Делеговані повноваження 

Управління закладами комунальної форми 

власності, їх матеріально-технічне, фінансове 

забезпечення. 

Забезпечення здобуття неповнолітніми повної 

загальної середньої освіти. 

Створення при загальноосвітніх навчальних 

закладах комунальної форми власності фонду 

загальнообов’язкового навчання. 

Безкоштовне підвезення до місця навчання і 

додому школярів. 

Організація медичного обслуговування і 

харчування в закладах освіти. 

Забезпечення доступності та безоплатності 

освіти, вивчення рідної мови. 

Розвиток всіх видів освіти, вивчення потреби 

та формування замовлення на підготовку 

спеціалістів.  

Організація обліку дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

Надання допомоги випускникам шкіл у 

працевлаштуванні. 

Забезпечення школярів, які навчаються у 

державних і комунальних навчальних 

закладах, безоплатними підручниками. 

Реєстрація статутів закладів освіти. 
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  Управління освіти сприяє зміцненню 

матеріальної бази навчальних закладів. Для 

розвитку та покращення матеріальної бази 

закладів активно залучаються позабюджетні 

кошти. За навчальний рік надійшло коштів від 

надання в оренду приміщень – 447,6 тис. грн., 

благодійних (спонсорських) внесків –  

164,4 тис. грн., 130,3 тис. грн. використано на 

підготовку закладів до початку нового 

навчального року. Впродовж 2017 року 

оприбутковано матеріальних цінностей, 

придбаних за батьківські кошти та 

безкоштовно подарованих, на суму 1784,5 тис. 

грн. Виплачено за поточний рік  стипендій 

міського голови на 172,7 тис. грн. На 

виконання робіт з капітального ремонту та 

реконструкції приміщень закладів управління 

освіти в 2017 році з місцевого бюджету 

передбачено19539,2 тис. грн., що на 747,6 тис. 

грн. більше, ніж в 2016 році [2]. 

Управління освіти визначило основні 

завдання та пріоритетні напрями роботи на 

2017-2018 навчальний рік. Основними 

завданнями можна вважати такі: 

- реформування освітньої галузі 

згідно із законодавчою та нормативно-

правовою базою; 

- оновлення змісту освіти на 

основі національних традицій, світового 

досвіду та принципів сталого розвитку; 

- виховання і розвиток дітей 

дошкільного віку відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- забезпечення належних умов 

для навчання англійської мови з 1 класу та 

основ інформатики у 2-4 класах; 

- реалізація нових державних 

стандартів та навчальних програм загальної 

середньої освіти; 

- створення умов для якісного 

доступу до використання інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- забезпечення системного 

підвищення якості освіти на інноваційній 

основі;  

- створення умов для реалізації 

інклюзивної освіти; 

- формування вмотивованого 

педагога та учня; 

- формування випускника школи 

– особистості, патріота, інноватора; 

- використання педагогіки 

партнерства в роботі з батьками. 

Отже, підвищення ефективності 

діяльності органів місцевого самоврядування у 

сфері освіти залежить від проведення як 

освітньої, так і адміністративно-територіальної 

реформ. Органи місцевого самоврядування 

створюють умови для здобуття дошкільної 

освіти шляхом формування і розвитку мережі 

освітніх закладів, замовлення підготовки 

педагогічних працівників, реалізації освітніх 

програм неформальної освіти для батьків, 

проведення інших заходів. Управління освітою 

здійснюється із врахування особливостей 

соціально-економічного розвитку регіонів, 

інтересів територіальних громад, можливостей 

фінансового забезпечення. 
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ECONOMIC REGULATION OF THE STATE OF INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITY 
 

В статті розглянуто наукові доробки з питань економічного регулювання державою 

міжнародної діяльності корпорацій, проаналізовано економічні механізми впливу держави на 

діяльність корпорацій, проведено систематизацію інструментів державної політики економізації 

зовнішньої політики, надано висновки щодо доцільності та ефективних методів економічного 

регулювання державою міжнародної діяльності корпорацій з урахуванням іноземного досвіду. 

Наведено досвід США у регулюванні міжнародної діяльності корпорацій. 

 

The article deals with the scientific developments on the issues of economic regulation of 

the state by the international activity of corporations, analyzes the economic mechanisms of the 

state's influence on the activity of corporations, systematizing the instruments of the state policy of 

foreign policy economization, provides conclusions on the appropriateness and effective methods of 

economic regulation by the state of international activity of corporations taking into account foreign 

experience. The experience of the USA in regulation of international activity of corporations is 

presented. 
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1. Постановка проблеми. 

Економічна діяльність корпорацій як 

особливий комплекс дій держави та 

корпорацій, для досягнення своїх 

зовнішньоекономічних інтересів мирними 

засобами в даний час є важливою частиною 


