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й учасниками якого є всі ліцензовані в Укра-
їні хранителі. 

Фондовий ринок у системі державного 
управління відіграє не тільки роль фінансо-
вого полігону для обігу цінних паперів. Він 
та його інструменти включаються в систему 
заходів, що належать до бюджетної, фіска-
льної, соціальної та інших видів політики. 

Сьогодні не потрібно доказів того, що 
фондовий ринок – це обов’язковий елемент 
зростання економіки, оскільки він є вищою 
формою розвитку товарно-грошових відно-
син. При гармонічному розвитку інфраструк-
тури, налагодженому правовому забезпе-
ченні механізмів захисту всіх учасників – 
інвесторів, емітентів, посередників – фон-
довий ринок є ефективним двигуном еконо-
мічного розвитку будь-якої країни. Незва-
жаючи на те, що фондовий ринок України 
зростає, але за світовими мірками це зрос-
тання незначне [7]. 

Світовий досвід свідчить, що для вирі-
шення цих проблем, для забезпечення фун-
кціонування фондового ринку недостатньо 
тільки використовувати новітні інформаційні 
технології і сучасні фінансові інструменти, 
необхідно налагодити взаємодію системоу-
творювального комплексу взаємозалежних 
інститутів інфраструктури ринків капіталу, 
яким виступає депозитарна система [8]. 

Децентралізована діяльність учасників 
фондового ринку, непрозорість системи 
створення угод та недосконалість системи 
обліку прав власності перешкоджають роз-
витку фондового ринку України. 
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I. Вступ 
У специфічних умовах сьогодення особ-

ливої актуальності набуває теоретичне 
осмислення складних процесів управління 
вищою освітою в Україні, що є однією з ва-
жливих проблем державного управління. 
Успішному розв’язанню зазначеної пробле-
ми сприятиме обґрунтування нового змісту 
цієї підсистеми управління, перспектив її 
розвитку за умови партнерства між систе-
мою освіти, державою і суспільством. 

Вищезазначене дає підстави стверджу-
вати, що в контексті соціальних трансфор-
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мацій особливої актуальності набуває тео-
ретичне осмислення складних процесів 
управління вищою освітою як відкритою си-
стемою в Україні, що є однією з важливих 
проблем державного управління. 

Різні аспекти державного регулювання 
галузі вищої освіти досліджували українські, 
російські (О. Глузман, Ж. Зайцева, В. Кор-
женко, В. Кушнір, В. Луговий, В. Лутай, 
С. Майборода, В. Огаренко, Н. Протасова, 
В. Редюхін, Ю. Рубін, С. Салига, Л. Титарьов, 
О. Тихомиров, В. Усанов, С. Шевельова) і 
зарубіжні вчені (Дж. Вайс, Б. Гінзбург, Дж. Груф, 
Дж. Івек, Б. Кларк, П. Маасет, К. Моррісон, 
Г. Нів). Проте, незважаючи на широкий 
спектр досліджень із зазначеної проблема-
тики, недостатньо вивчені теоретичні і прак-
тичні умови та особливості розвитку вищої 
освіти як відкритої системи й управління 
нею в руслі соціально-економічних реалій 
українського сьогодення; напрями управлін-
ня вищою освітою в умовах відкритості. 

II. Постановка завдання: 
– розглянути процес управління відкритою 

системою вищої освіти; 
– визначити синергетичний підхід в управ-

лінні вищою освітою. 
III. Результати 
Зміна політики і соціальних пріоритетів у 

незалежній Україні спричинили необхідність 
становлення принципово нової освіти. Роз-
будовчі процеси, започатковані в галузі ви-
щої освіти, значно сповільнюються через 
відсутність узагальненої концепції розвитку 
системи, теоретико-методологічних основ 
управління нею з огляду на найновіші дося-
гнення науки, зміну світоглядної парадигми. 
Процеси, що відбуваються у вищій освіті, 
призвели до втрати монополії держави на 
певні ланки функціонування цієї галузі, у 
сфері вищої освіти виникла принципово но-
ва ситуація. В результаті механізми, які в 
минулому забезпечували відносно стійкий 
стан галузі, перешкоджають її позитивному 
розвитку. Для галузі вищої освіти стає вкрай 
необхідним сталий розвиток. Фаза нестабі-
льності завершується або деградацією сис-
теми, або формуванням більш досконалих 
механізмів, які дають змогу ефективніше 
досягати більш вагомих результатів. Звіль-
нення від консервативних складових, які 
перешкоджають виходу із кризи, в межах 
системи вищої освіти зумовлює виникнення 
нових механізмів, які характеризуються під-
вищенням рівня самоорганізації й орієнту-
ються на майбутнє. 

У Національній доктрині розвитку освіти 
пропонується перехід до децентралізованої 
системи управління освітою. Більшість 
управлінських функцій з часом має перейти 
на рівень самих освітніх закладів, і навіть 
стратегічні рішення щодо організації навча-
льно-виховного процесу, можливо, прийма-

тимуться на цьому рівні. Доктрина націлює 
на ліквідацію нинішнього розриву між сис-
темою освітянських управлінців та педаго-
гами-виконавцями. Звуження функцій пря-
мого контролю, ліцензування, акредитації, 
атестації з боку структур управління перед-
бачає переміщення центру ваги в їхній дія-
льності у сферу інформаційного, експертно-
го, соціологічного забезпечення роботи 
освітніх закладів. Особливо слід підкресли-
ти два моменти: по-перше, знеособлення 
самих процесів управління в освіті, оскільки 
доктрина передбачає перехід від особистіс-
них до інформативно-управлінських комп’ю-
терних технологій; по-друге, необхідність 
наукового, аналітичного і прогностичного 
супроводу управлінських рішень [2]. 

На сьогодні Україна чітко визначила орі-
єнтири інтеграції в освітній і науковий прос-
тір Європи (Болонський процес), тому пода-
льший успішний розвиток системи вищої 
освіти в нашій державі передбачає форму-
вання нової освітньої системи з врахуван-
ням кращого вітчизняного і зарубіжного дос-
віду, тісну взаємодію науки і практики [1]. 

Слід зазначити, що традиційне визна-
чення поняття “система освіти” потребує 
нового трактування, в якому було б відо-
бражено, що це гнучка, відкрита система, 
яка розвивається; комплекс, заклади якого 
здатні перебудовуватись, змінювати свою 
структуру з огляду на процеси самооргані-
зації. 

Управління відкритою системою вищої 
освіти визначається як взаємодія саморегу-
ляційних можливостей децентралізованих 
органів управління галуззю із зовнішнім 
державним регулюванням, яке обмежується 
моніторингом та оцінюванням (а в разі пот-
реби – й зміною правил) діяльності системи 
вищої освіти заради досягнення очікуваного 
результату. 

Якщо ж розглядати функції органів дер-
жавного управління, можна зробити висно-
вок про те, що динамізм сучасного суспіль-
ного життя, у тому числі галузі освіти, вима-
гає від органів державного управління вико-
нання функцій стратегічного планування, 
пристосування всієї системи освіти до пот-
реб суспільства та умов ринку [3]. 

Суттєвими чинниками підвищення ефек-
тивності функціонування системи управлін-
ня, її вдосконалення у сфері освіти є: 

1) інтеграція національної системи осві-
ти і науки до європейського простору й 
участь України в Болонському процесі; 

2) створення нової демократичної моде-
лі управління та організаційного забезпе-
чення освіти як відкритої системи, що має 
передбачати децентралізацію управління, 
посилення розвитку громадського самовря-
дування, збільшення в механізмі управління 
питомої ваги регіонального компонента та 
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докорінну зміну принципів функціонування 
освітянської діяльності; 

3) вдосконалення правової бази, механі-
змів ліцензування, акредитації та атестації 
навчальних закладів, упорядкування систе-
ми інспектування та контролю у сфері осві-
ти. 

Сьогодні насамперед необхідно на зако-
нодавчому рівні розв’язати проблеми роз-
ширення прав університетів в управлінні 
фінансовими ресурсами на умовах прозо-
рості й доступності цієї діяльності для гро-
мадсько-державного контролю. 

Управління освітянською сферою перед-
бачає: 
– визначення цілей, завдань освітніх ін-

ституцій усіх форм власності; 
– конституювання та утворення освітніх 

інституцій; 
– формування та організацію виконання 

рішень в освітній сфері; 
– підтримку життєдіяльності освітніх інсти-

туцій; 
– контроль за функціонуванням і спряму-

ванням розвитку освітніх інституцій. 
Технологія управління освітою є послідо-

вним, цілеспрямованим процесом, який має 
циклічний характер і формується через фу-
нкції: конкретні види управлінської діяльнос-
ті, які забезпечують формування прийомів, 
способів управлінського впливу на освітню 
сферу. 

Функції управління освітою сформували-
ся в процесі створення розгалуженої струк-
турно-функціональної системи освітянської 
сфери сучасного суспільства, відображають 
суть і зміст управлінської діяльності на всіх 
рівнях управління цією галуззю. 

Ефективність функціонування системи 
управління закладами вищої освіти зумов-
люється багатьма факторами, серед яких 
слід особливо відзначити суб’єкт-об’єктні 
взаємозв’язки. Процес державного управ-
ління закладами вищої освіти відбувається 
як діалектична взаємодія між його суб’єктом 
та об’єктом на основі прямих і зворотних 
зв’язків, що встановлюються між ними. Так, 
заклади освіти як об’єкт управління справ-
ляють “активний” вплив не тільки на харак-
тер діяльності і структуру суб’єкта управлін-
ня, а й визначають організаційну структуру 
всієї системи управління. У свою чергу, 
суб’єкт управління освітою, який наділений 
правами приймати рішення і перетворювати 
їх на вимоги, обов’язкові для виконання 
об’єктом, впливає на цей об’єкт. Процес 
державного управління зводиться, таким 
чином, до опосередкованої взаємодії 
суб’єкта та об’єкта, які в результаті такої 
взаємодії набувають нових якостей. 

З огляду на те, що сучасна система ви-
щої освіти характеризується певним рівнем 
адаптації до зовнішнього соціального сере-

довища, підкреслимо, що цей процес відбу-
вається на двох рівнях розвитку згаданої 
системи: на рівні адаптації до зовнішніх 
умов суспільного розвитку (адаптація до 
зовнішнього соціального середовища) і на 
рівні самої системи з урахуванням її цілей 
та інтересів (адаптація до внутрішніх мож-
ливостей функціонування). На другому рівні 
адаптації відбувається самоорганізація сис-
теми вищої освіти. Зазначимо, що специфі-
ка періоду соціальних трансформацій (коли 
руйнується командно-адміністративна фор-
ма державного управління і поступово утве-
рджуються механізми саморегуляції), повна 
відмова держави від управління освітнім 
процесом неминуче призведуть до поси-
лення невпорядкованих, стихійних механіз-
мів саморегуляції, хаосу. 

Синергетичний підхід в управлінні осві-
тою орієнтований на “резонансний вплив” 
стосовно системи освіти. Цим підходом ак-
центується увага на внутрішніх резервах 
розвитку управління [4]. Відповідно до сине-
ргетичного бачення світу, система освіти – 
відкрита, що означає постійну взаємодію між 
нею й зовнішнім середовищем (енергією, 
речовиною, інформацією). Для такої системи 
характерні постійні процеси змінюваності, 
стохастичності, явища флуктуації та біфур-
кації, які можуть мати вирішальне значення 
для подальшого існування системи в цілому. 
Відтепер відкрита система отримує можли-
вість вибору майбутнього розвитку, принци-
пово непередбачуваного: це може бути і стан 
хаотичного розвитку (“спонтанної” самоорга-
нізації), і стан більш високоорганізованої (ди-
сипативної) структури. 

На сучасному етапі розвитку України від-
чувається вплив на управління багатьох 
факторів, відкрито багато нових шляхів 
управління, з’явилися нові погляди на світ 
та людину. Нові демократичні методи гума-
нізації системи управління освітою, наукові 
погляди на природу процесів змін у галузі 
відкривають в управлінні освітою ХХІ ст. 
нові горизонти. 

IV. Висновки 
Отже, масштабність і складність процесів 

суспільного розвитку, стрімкий прогрес нау-
ки і техніки, економіки, глибокі соціальні і 
політичні перетворення підвищили значу-
щість державного управління освітньою га-
луззю. Система вищої освіти є одним із го-
ловних соціальних інститутів, покликаних 
забезпечити якісне входження молодого 
покоління в сферу суспільних відносин. 
Аналіз дає підстави стверджувати, що най-
важливішим для сучасного державного 
управління вищою освітою є пошук таких 
стратегій, які б якнайкраще відповідали 
специфіці трансформації галузі. Так, за-
вданням стосовно вивчення взаємовідносин 
між державою і системою освіти є встанов-
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лення взаємозв’язку державного регулю-
вання та відкритої системи вищої освіти. 
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У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
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Annotation 
The Article is devoted to the study and 

analysis of government control in the field of 
physical culture and sport. Exposed concepts 
of physical culture and sport, described devel-
opment of this sphere in the system of gov-
ernment control of Ukraine. The National doc-
trine of development of physical culture and 
sport is analysed. 

Анотація 
Стаття присвячена вивченню та аналізу 

державного регулювання у сфері фізичної 
культури і спорту. Розкрито поняття фізич-
ної культури й спорту, описано розвиток цієї 
сфери в системі державного регулювання 
України. Проаналізовано Національну докт-
рину розвитку фізичної культури і спорту. 

Ключові слова 
Державне управління, державне регулю-

вання, вища освіта, міністерство, універси-
тети, законодавство, ВНЗ. 

І. Вступ 
Саме на сучасному етапі розвитку Украї-

ни завершується процес формування нової 
демократичної держави, у якій визнається 
право громадян на заняття фізичною куль-
турою й спортом і встановлюється обов’язок 
держави в особі її органів сприяти розвитку 
відповідних суспільних відносин. Тому ця 
тема є дуже актуальною. 

Фізична культура – складова загальної 
культури суспільства, спрямована на зміц-
нення здоров’я, розвиток фізичних, мораль-
но-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного формування 
її особистості. Фізична культура є важливим 
засобом підвищення соціальної й трудової 
активності людей, задоволення їх мораль-
них, естетичних і творчих запитів, життєво 
важливих потреб взаємного спілкування, 

розвитку дружніх відносин між народами й 
фактором зміцнення миру. 

Спорт є органічною складовою фізичної 
культури, особливою сферою виявлення й 
уніфікованого порівняння досягнень людей 
у певних видах фізичних вправ, технічної, 
інтелектуальної й іншої підготовки шляхом 
проведення змагань. Соціальна цінність 
спорту визначається його дієвим стимуля-
ційним впливом на поширення фізичної ку-
льтури серед різних верств населення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати Національ-

ну доктрину розвитку фізичної культури і 
спорту та шляхи її вдосконалення. 

ІІІ. Результати 
Після державного перевороту 1917 р. в 

Росії на зміну гуманістичним ідеалам фізич-
ного виховання, розроблених Я.А. Коменсь-
ким, К.Д. Ушинським, П.Ф. Лесгафтом, фізи-
чне виховання трансформується в “радян-
ський фізкультурний рух”, який, відповідно 
до постанови ЦК ВКП(б) (1925 р.), перетво-
рюється на засіб оздоровлення та згурту-
вання широких робітничих і селянських мас 
навколо тих або інших партійних, радянсь-
ких і профспілкових організацій, через які 
робітничо-селянські маси залучаються до 
суспільно-політичного життя. 

Переорієнтація шкільної фізичної культу-
ри відбувалась на фоні розгрому психологі-
чної й педагогічної науки. Запроваджені в 
практику роботи школи наприкінці 1920-х рр. 
бригадно-лабораторні методи навчання, 
елементи залучення в самостійну навчаль-
ну роботу були названі шкідливим педагогі-
чним прожектерством. Дослідження індиві-
дуальних психічних особливостей, впрова-
дження диференціації навчання засуджені 
як педологічні перекручення. Підмінивши 


