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ДеРЖАВНе РеГУЛЮВАННя В СиСТеМІ фІзиЧНОГО ВиХОВАННя 
У зАКЛАДАХ ВиЩОї ОСВІТи УКРАїНи В ПРОцеСІ ІНТеГРАцІї 

У ЄВРОПеЙСьКиЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Окреслено комплекс мотиваційних заходів з підтримки та розвитку фізичного виховання у закладах 
вищої освіти щодо покращення стану здоров’я студентської молоді. Досліджено соціальну цінність ма-
сового спорту як цілеспрямованого впливу на розвиток фізичної культури студентства. Проаналізовано 
характеристики вітчизняних освітніх підходів в контексті інтеграції у Європейський освітній простір 
щодо формування цінностей у студентської молоді. Обґрунтовано особливості державного регулювання 
процесу фізичного виховання навчально-виховними процесами у закладах вищої освіти України. 
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підходи, освітній простір, фізичне виховання.

R. R. Sirenko. State regulation in the system of physical education in Ukrainian higher education 
institutions during integration into the European educational area

State regulation of the development of mass sports is a process of influence of the state on this type of 
activity with the help of a complex of mechanisms for ensuring its effective functioning. Mechanisms of state 
regulation for the development of mass sports are a system of administrative, legal, economic, organizational 
and informational methods and means of influencing the relationship between objects of the system of mass 
sports and subjects of management. An important task of the following article is find out sources of funding for 
the development of mass sports and the analysis of foreign experience.

One of the important problems of the development of society is the problem of finding a reasonable rela-
tionship between the public and private sectors of the economy, between state, regional and corporate economic 
policies. In countries with a centralized economy, the influence of the state, as a rule, has a manifestation in the 
form of policy plans, state allocation of resources. The state is the main center of management in the activities 
of economic units.

In countries with a market economy, the degree of the state interference and its authorities in the eco-
nomic activity of household entities is significantly lower and has mainly indirect character. The state influences 
socio-economic development through legislative restrictions, the taxation system, other financial instruments 
and regulations, investments, subsidies, privileges, crediting, and the implementation of social programs. 

Functioning and effective development of mass sports in the conditions of a market economy involves 
a constant search for additional sources of financing, innovative means of leading a competitive struggle, and 
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the implementation of market communication. In developed countries, sponsorship is seen as one of the most 
important tools of material supplement for the development of mass sports. Physical and sports organizations 
are practically unable to conduct sports competitions without multilateral and diverse support.

The nature of the functioning of the Ukrainian economy so far does not contribute to the creation of mar-
ket-oriented fundamentals for the development of mass sports. The country’s economy will not reach such level 
of development, when business becomes extremely interested in using the market of sports and sports services, 
and therefore, actively contributes to its development. This factor is predetermined by a relatively small number 
of sponsors and their low activity in supporting sports organizations. If in the economically developed countries 
with a market economy as a general trend is the advantage of private sources of funding of mass sports over the 
state ones, there is a slightly different situation.

State-public and business institutions cannot yet be a source of subsidies for physical education and 
sports, as adopted in the highly developed countries of the world. However, the tendency of financial support 
in the sphere of mass sports in Ukraine has a positive dynamics. Frankly speaking, an increase in budgetary 
allocations for physical culture and sports sometimes lags behind the real growth of "cost of living", prices for 
various goods and services, which leads to aggravation of problems of real financial support for the implemen-
tation of state and regional physical education and sports programs. State regulation in the field of mass sports 
does not sufficiently ensure the functioning of physical culture and recreational activities in the society, does not 
use the existing material and technical base.

Key words: state regulation, students, higher educational institutions, integration, modern approaches, 
educational area, physical education.

Постановка проблеми. Соціально-економічний та суспільно-історичний розвиток 
України зумовлений удосконаленням системи організаційних заходів, які регламентують роз-
виток фізичного виховання у суспільстві й освітньому просторі та спрямовані на розкриття 
потенціалу людини у межах її фізичних, духовних та морально-вольових можливостей. Тран-
сформація системи фізичного виховання студентської молоді України має відбуватися відпо-
відно до закономірностей нової парадигми освіти, яка передбачає всебічний розвиток особи-
стості, професіоналізм та високий рівень здоров’я майбутніх фахівців в процесі інтеграції у 
європейський освітній простір.

Розбудова національної системи освіти в сучасних умовах, з урахуванням кардинальних 
змін у всіх сферах суспільного життя та історичних викликів XXI століття, вимагає критич-
ного осмислення досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на розв’язанні найгостріших 
проблем, які стримують розвиток та створюють перепони на шляху до забезпечення нової 
якості освіти [4]. Для виконання цих завдань необхідне створення потужної нормативно- 
правової бази функціонування соціально-гуманітарної сфери в ринкових умовах, зокрема, в 
освітянській галузі. Пріоритетне ставлення до фізичної культури і спорту у вищих закладах 
освіти необхідне у зв’язку з різким зниженням рівня фізичної підготовленості молоді, погли-
бленням соціально-економічної, екологічної та демографічної кризи в країні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Упродовж останніх десятиліть проблема 
вдосконалення системи фізичного виховання студентів стала об’єктом уваги багатьох дослід-
ників у різних галузях наукових знань. У їхніх працях окреслено теоретико-методичні засади 
й практичні аспекти вирішення актуальної проблеми фізичного виховання студентської мо-
лоді. Розвитку національної системи фізичного виховання учнівської та студентської молоді 
присвятили свої дослідження Б.М. Шиян, А.С. Куц, В.Г. Арєф’єв, А.Д. Дубогай, М.Д. Зубалій, 
Т.Ю. Круцевич, Р.Т. Раєвський. Водночас системний аналіз наявних джерел свідчить про їхній 
вузькопрофесійний характер.

Соціально-гуманітарні тенденції розвитку фізичної культури і спорту в Україні розкри-
то в працях Є.Н. Приступи, А.В. Цьося, О.М. Вацеби, І.Л. Гасюка, Л.П. Лютої, А.О. Кухтія, 
М.С. Солопчука. Нормативно-правову базу та організаційну структуру державного управління 
галуззю розглядали такі науковці, як В.М. Платонов, М.В. Дутчак, Ю.П. Мічуда, Ю.М. Шкреб-
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тій, В.М. Гузарь, Ю.І. Довгенько. Теоретико-методичні аспекти державної політики у систе-
мі фізичного виховання студентської молоді потребують застосування комплексного підхо-
ду, з повним обґрунтуванням мети, завдань, напрямів, засобів та висновків, із розробленням 
конкретних пропозицій, які б сприяли розвитку галузі фізичної культури та спорту в Україні та 
вирішенню стратегічних завдань фізичного виховання у закладах вищої освіти.

Метою статті є обґрунтування необхідності державного регулювання у системі фізич-
ного виховання студентської молоді в контексті інтеграції українських закладів вищої освіти 
у європейський простір.

Реалізація мети передбачає вирішення наступних завдань:
1. Окреслити комплекс мотиваційних заходів з підтримки та розвитку фізичного вихо-

вання у закладах вищої освіти щодо покращення стану здоров’я студентської молоді. 
2. Дослідити соціальну цінність масового спорту як цілеспрямованого впливу на роз-

виток фізичної культури студентства.
3. Проаналізувати характеристики вітчизняних освітніх підходів в контексті інтеграції 

у Європейський освітній простір щодо формування цінностей у студентської молоді.
4. Обґрунтувати особливості державного регулювання процесу фізичного виховання 

навчально-виховними процесами у закладах вищої освіти України. 
Виклад основного матеріалу. Ефективність системи фізичного виховання визначається 

вибором мети і завдань, організаційних форм, методів та засобів навчання, оздоровлення та ви-
ховання та їхнього раціонального поєднання у навчально-виховному процесі. Система фізичної 
культури – це історично зумовлений тип соціальної практики фізичного виховання, який ґрунту-
ється на ідеологічних, програмно-нормативних, науково-методичних та організаційних засадах, 
що забезпечують фізичне виховання різних верств населення, особливо студентства [4]. 

Сьогодні не існує єдиної державної політики з фізичного виховання студентів, яка б 
обґрунтувала з концепцію фізичного виховання з розкриттям компетентностей студентів, ок-
реслила б рівень фізкультурної освіти, яким би повинен був володіти випускник вищої шко-
ли, визначила б фізичний стан студентів, необхідний рівень їхньої фізичної підготовленості 
[1, с. 368]. Система фізичної культури повинна відповідати таким вимогам: забезпечувати ці-
леспрямовану рухову активність усіх верств населення і на цій основі сприяти зростанню 
фізичної підготовленості, зміцненню здоров’я та профілактиці захворювань; гарантувати до-
ступність і якість рухових оздоровчих послуг; здійснювати формування необхідних кадрових, 
фінансових і матеріально-технічних ресурсів, їхнє раціональне використання.

Фізична культура і спорт у закладах вищої освіти – це складова частина розвитку освіти, яка 
сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, вихованню фізичних, морально-вольових та інтелекту-
альних здібностей всіх учасників навчально-виховного процесу, організації змістовного дозвілля 
студентської молоді та оптимізації спорту вищих досягнень [6]. Одним із завдань є вдосконален-
ня форм мотивації і залучення студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом з 
урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, як під час 
обов’язкових занять фізичною культурою, так і під час занять її видами в поза навчальний час. 

Виконання зазначених завдань повинно сприяти досягненню істотного зниження захво-
рюваності молоді, підвищенню рівня профілактичної роботи, стимулюванню у студентської 
молоді прагнення до здорового способу життя та зменшенню впливу шкідливих звичок на 
здоров’я молоді [9]. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити комплексний підхід до 
гармонійного формування всіх складників здоров’я; удосконалення фізичної та психологічної 
підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах, що забезпечують оздо-
ровчу спрямованість та індивідуальність підходів; використання різноманітних форм рухової 
активності та інших засобів фізичного удосконалення. 
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Головними видами занять фізичною культурою і спортом є навчальні заняття за розкла-
дом, що спрямовані на формування загальних компетенцій збереження здоров’я та фізичного 
розвитку, що забезпечує кафедра фізичного виховання закладів вищої освіти та поза навчальні 
заняття, які скеровані на збільшення рухової активності, спортивно-масової діяльності та вдо-
сконалення спортивної майстерності студентів, які має забезпечувати спортивний клуб закла-
ду вищої освіти в Україні для ефективного процесу інтеграції національної системи виховання 
у європейський освітній простір. 

Наразі наявні такі актуальні проблеми фізичного виховання: відсутність конкретного 
соціального замовлення виробництва і працедавців на фізичну готовність випускників і як на-
слідок – нерозуміння доцільності фізичного виховання та неефективність керування цим про-
цесом; недостатня гуманістична і професійна спрямованість процесу фізичного виховання; 
неефективна теоретична і методична підготовка студентів з питань особистої фізичної куль-
тури; обмеження арсеналу практико-діяльнісних компонентів, що забезпечують сукупність 
виконання функцій фізичної культури [8, с. 69]. 

Також негативний ефект створює низька дієвість дидактичного наповнення практичних 
розділів програми з фізичного виховання; неадекватність форм організації процесу фізичного 
виховання до сучасного менталітету і мотиваційної зрілості студентів; відсутність належних ді-
євих умов для його ефективного функціонування, тобто достатнього кадрового, науково-мето-
дичного, медичного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення; недостатня мотивація 
студентів до власної фізкультурної освіти та її вдосконалення, тобто відсутність науково обґрун-
тованої моделі подальшого розвитку системи в найближчому і віддаленому майбутньому. 

Найголовнішими проблемами, які потрібно вирішити, є: демографічна криза, яка зумовлю-
ється зменшенням кількості населення України; погіршення стану здоров’я населення; невідповід-
ність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення 
сфери фізичної культури і спорту; відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо 
фізичного виховання як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення 
стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості [10].

Для розв’язання наявних проблем потрібно здійснити комплекс заходів, спрямованих 
на створення умов для відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі у новій 
політиці інтеграції України у європейський простір; для фізичного виховання і спорту в усіх 
навчальних закладах; для усвідомлення та закріплення у суспільстві поняття рухомої актив-
ності як невіддільного чинника здорового способу життя та успішної життєдіяльності. 

Розв’язання вказаних проблем вбачається шляхом: визначення за основну європейської 
моделі побудови взаємовідносин між державою та сферою фізичної культури, яка передбачає 
наявність центрального органу влади, що розробляє та реалізує державну політику в галузі 
фізичної культури і спорту; збільшення у навчальних закладах всіх типів обсягів рухомої ак-
тивності на тиждень; підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема центру сту-
дентського спорту; популяризація здорового способу життя. У Стратегії розвитку фізичного 
виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року окреслено головні актуальні про-
блеми і виклики щодо подальшого розвитку системи фізичного виховання в Україні. 

Передусім це незадовільний стан фінансового та матеріально-технічного забезпечен-
ня закладів вищої освіти; відсутність цілісної системи виховання, фізичного, морального та 
духовного розвитку, соціалізації молоді; зниження суспільної моралі, духовності, культури 
поведінки частини учнівської та студентської молоді; слабка мотивація суспільства та бізнесу 
до інвестування освіти; наявність у системі освіти фактів неефективного використання фінан-
сових і матеріальних ресурсів, нецільового використання спортивної інфраструктури; відсут-
ність системи мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності в системі освіти, нівелю-
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вання ризиків у зазначеній діяльності; відсутність заходів щодо мотивації студентів до занять 
фізичною культурою та спортом, участі у спортивно-масових заходах [3].

Труднощі періоду реформування та головні проблеми викликані низкою ризиків, які мо-
жуть ускладнити реалізацію поставлених завдань, як-от: нестабільність економіки; обмеже-
ний обсяг ресурсів для забезпечення системного виконання всіх завдань і заходів; негативний 
вплив складної демографічної ситуації; неготовність певної частини працівників освіти до 
інноваційної діяльності; недостатня підготовленість органів управління освітою до комплек-
сного розв’язання нових завдань, до забезпечення координованості діяльності всіх служб та 
інституцій; зменшення годин на фізичне виховання та низька кількість годин рухової актив-
ності студентів на тиждень, що призводить до зниження рухової активності студентської мо-
лоді загалом; потреба в ремонті, оновленні та модернізації наявних спортивних споруд, баз, 
залів, майданчиків, стадіонів та басейнів [5]. 

Також необхідне оновлення спортивного інвентарю та обладнання. Відсутність ме-
дичних довідок під час вступу абітурієнтів до ЗВО ускладнює роботу з організації фізично-
го виховання та ставить під загрозу безпеку життєдіяльності студентів під час проведення 
навчальних занять, секційної роботи та під час проведення змагань і заходів. Наразі відсутнє 
фінансування поза аудиторної роботи, відповідних спортивних баз для підготовки збірних 
команд для участі у Всеукраїнських змаганнях. Недостатній також обсяг фінансування під-
готовки та участі команд у спортивних заходах, організації грантових державних конкурсів 
спортивних проектів. 

В умовах сучасного суспільства функції фізичного виховання студентів значно зміню-
ються, що викликано істотною зміною мотивів та ціннісних установок щодо професійної 
діяльності в суспільстві. Сьогодні функції фізичного виховання ототожнюються з наданням 
послуг рекреаційного характеру з метою проведення повноцінного дозвілля, забезпечення 
здорового способу життя, тобто процес фізичного виховання набуває іншого соціального ви-
міру [2, с. 149]. Отже, існує необхідність в об’єднанні зусиль державних органів, навчальних 
закладів, і громадських організацій з метою реалізації заходів із забезпечення права студент-
ської молоді формувати здоровий спосіб життя в Україні. 

Передбачено забезпечення підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного 
психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; 
розвиток взаємодії органів управління освітою та органів громадського самоврядування на-
вчальних закладів, забезпечення об’єктивного оцінювання якості освіти; розроблення стан-
дартів вищої освіти, зорієнтованих на компетентнісний підхід, узгоджених із новою структу-
рою освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти та з Національною рамкою кваліфікацій; 
внесення змін до організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, 
фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення фізичного вихо-
вання та спорту у закладах вищої освіти; забезпечення ефективного функціонування та вдо-
сконалення мережі спортивних об’єктів, розбудову спортивної інфраструктури, у тому числі 
будівництво та модернізацію спортивних споруд із використанням залучених коштів органів 
влади та місцевого самоврядування. 

У сучасних концепціях вільного часу встановлюються закономірності й принципи ефек-
тивного формування системи умінь і навичок, знань, переконань, мотивів і загалом – активної 
життєвої позиції у сфері рекреаційної діяльності [7]. Відбувається диференціація часу на «час 
вільний» та «час цільової рекреаційної активності людини». У першому значенні розуміємо 
загальну кількість часу, не обмежену працею (навчанням) і не заповнену людською активніс-
тю, у другому – вільний час особи окреслюється як активний спосіб проведення дозвілля для 
досягнення поставленої мети і задоволення переважно гедоністичних потреб. Різноманітна 
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рекреаційна поведінка, а відтак і мотивація до занять фізичними вправами у вільний час, спри-
чинена генетичними та соціальними чинниками. 

У процесі фізкультурно-виховної діяльності студент повинен гармонійно розвивати 
емоційну сферу, задовольняти різноманітні потреби для підтримання функціональної рівнова-
ги організму, відкривати новий простір для вдосконалення особистості, нові форми самореа-
лізації, стимулювати процес самовдосконалення. Фізкультурно-виховна діяльність рекреацій-
ного характеру задовольняє низку потреб повсякденного життя студентів, як-от: відпочинок 
та релакс; зміна способу життєдіяльності в умовах урбанізованого суспільства; емоційне задо-
волення; зменшення рівня самоконтролю; гальмування агресії; задоволення амбіцій; самопі-
знання, самовдосконалення та самореалізація; естетичні та соціальні потреби. 

Фізкультурно-виховна діяльність студентів має реалізуватися на засадах систематичного 
формування усвідомлення, потреб і навичок щодо використання вільного часу; інтегрування вихов-
ної діяльності в усі осередки впливу – сім’ю, навчальний заклад, засоби масової інформації, місця 
відпочинку. У розвинених країнах державне регулювання системою фізичного виховання і спорту 
знаходиться у прерогативі держави і здійснюється відповідними державними органами влади, а 
відмінність полягає лише в ступені децентралізації й фокусуванні певних повноважень з управлін-
ня галуззю на рівні суб’єктів держави або інших територіально-адміністративних одиниць.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Систем-
ний аналіз державної політики фізичної культури дозволяє стверджувати, що на ефективність 
системи фізичного виховання студентів значно впливає соціально-економічна ситуація, яка 
склалася в державі, що зумовлює необхідність перегляду ставлення до фізичної культури з точки 
зору розширення взаємозв’язків між фізичним вихованням в освітньому просторі й такими соці-
альними складниками, як культура та економіка. Наявна у державі система фізичного виховання 
студентів виявилася малоефективною, вона не забезпечує психофізичну і професійну готовність 
випускників до практичної діяльності й потребує подальшого удосконалення.

Трансформація системи фізичного виховання студентської молоді повинна відбуватися 
у напрямі розвитку програмного, науково-методичного, нормативного і правового забезпечен-
ня, приведення освітніх стандартів та нормативів у відповідність до нових вимог і можли-
востей розвитку суспільства. У цьому контексті актуальним залишається питання розробки 
дієвої організаційної структури державної політики фізичного виховання студентів, націо-
нального законодавства, яке враховувало б національні особливості, менталітет українського 
народу, стан та перспективи розвитку галузі фізичної культури і спорту та соціально-еконо-
мічні можливості держави. 
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еКСПОРТНА ІНфРАСТРУКТУРА МАЛОГО ТА СеРеДНьОГО 
ПІДПРиЄМНицТВА НА РеГІОНАЛьНОМУ РІВНІ

У статті проаналізовано сутнісні регіональні риси державної експортної підтримки малого та 
середнього підприємництва в Україні з акцентуванням уваги на наданні державної допомоги. Пропону-
ється оцінка стану інфраструктури експортного складника регулювання малих форм підприємництва. 
Досліджено можливість застосування ефективних інструментів підтримки експортної діяльності 
державою.
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T. E. Turetskov. Export infrastructure of small and medium enterprises at regional level
The article analyzes the essential regional features of state export support of small and medium enter-

prises in Ukraine. Focusing on state aid. The assessment of the infrastructure of the export component of the 
regulation of small forms of entrepreneurship is given. The possibility of using effective tools for supporting 
export activity by the state has been explored. 

The regional level of exports as a system for managing small and medium-sized businesses requires es-
tablishing different types of relationships and appropriate links between the authorities at the regional level and 
directing this sector to address the territorial and economic needs of the regional market.

The European integration process, which takes place in the socio-economic life, creates the correspond-
ing requirements for their state execution. The destruction of central planning and the transformation of the 
administrative-command economy causes the need to find new forms of organization, reform of the national and 
regional export institutions. The export component of the region includes a set of state and commercial organ-
izations, banking and credit institutions, insurance companies operating in the stock and investment markets, 


