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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ознака культури “нового типу” — громадське суспільство,
що на сучасному етапі є домінуючим фактором соціальної орга-
нізації і виявляє себе у створенні суспільних механізмів впливу
на соціальне життя у вигляді різноманітних громадських орга-
нізацій та інших спілок.

Одним з видів громадських організацій, що покликані задо-
вольнити різноманітні потреби громадян у руховій активності й
активному дозвіллі, є спортивні та туристичні клуби. Клубна
робота зарекомендувала себе як дуже ефективна форма органі-
зації вільного часу громадян нашої країни.

Саме тому вивчення дисципліни “Основи сучасної клубної
роботи” є важливою складовою сучасної підготовки молодих
фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Програмою навчального курсу передбачено вивчення теоре-
тичних засад клубної діяльності та набуття практичних навичок
організації роботи спортивних клубів. Значну увагу приділено
загальним, теоретичним питанням організації клубної роботи,
закономірностям існування різних структур у клубному житті,
світовим тенденціям у цій сфері, досвіду роботи вітчизняних
клубів, що працюють у сфері рекреації та спорту.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни
“Основи сучасної клубної роботи” є лекції, семінарські і прак-
тичні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна
робота і контрольні заходи (контрольна робота, залік).

На лекціях передбачається виклад сучасних теоретичних знань
за темами, ілюстрування їх прикладами з реального життя клуб-
них спільнот, спільне обговорення і закріплення основних мо-
ментів тем.

Зміст практичних занять: поточний контроль готовності ауди-
торії до роботи у формі контрольних питань; розв’язання ситу-
аційних задач, що моделюють діяльність спортивних клубів, їх
аналіз; обговорення проблем клубного життя і вироблення
спільних рішень.

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передбаче-
но самостійні заняття: написання рефератів; виконання навчаль-
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них завдань (складання Статуту клубу, розробка системи член-
ства у клубі тощо); опрацювання законодавчих і нормативних
актів, літературних навчальних джерел, матеріалів періодич-
них видань, Інтернету.

Протягом навчання передбачається поточний контроль інди-
відуальних знань на практичних заняттях у формі усного опи-
тування, атестація у формі контрольної роботи та підсумкова
атестація у формі заліку.

Мета вивчення дисципліни “Основи сучасної клубної робо-
ти” — одержати повну уяву про клубні об’єднання спортивного
та культурного напряму.

Відповідно до мети основними завданнями курсу є:
• вивчення студентами теоретичних основ сучасної клубної

роботи, а саме: особливостей роботи спортивних клубів;
процесу розробки статутних документів клубу; основ фор-
мування зовнішньої та внутрішньої політики клубу.

• набуття студентами практичних навичок організації клуб-
ної роботи.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• мету і завдання роботи клубних об’єднань;
• особливості роботи спортивних клубів;
• методики організації контролю за результативністю робо-

ти клубу;
уміти:
• підготувати установчі документи клубу;
• зареєструвати клубне об’єднання у встановленому законо-

давством порядку.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОСНОВИ  СУЧАСНОЇ КЛУБНОЇ РОБОТИ”
№  
пор. Назва теми 

 Вступ 
1 Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті 
2 Організаційно-правові засади клубної діяльності 
3 Особливості роботи спортивних клубів 
4 Членство у клубі 
5 Діяльність клубу у формі громадського об’єднання  

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОСНОВИ  СУЧАСНОЇ КЛУБНОЇ РОБОТИ”

Вступ

Мета і завдання вивчення дисципліни. Зв’язок з іншими дис-
циплінами. Знання, уміння, навички. Основні види занять і особ-
ливості їх проведення. Види контролю знань студентів з дис-
ципліни, особливості їх здійснення.

Література [1–21]

Тема 1. Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті

Історичний огляд розвитку клубних об’єднань: англійські
клуби ХІХ ст.; перші спортивні клуби; професійні спортивні
клуби у США.

Сучасні форми клубної роботи у сфері спорту і туризму:
аматорські та професійні клуби.

Література [1–21]

Тема 2. Організаційно-правові засади клубної діяльності

Визначення клубу.
Цілі клубних об’єднань. Основні види діяльності клубних

груп. Основні затребувані функції клубу.
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Види клубних об’єднань. Об’єднання людей за інтересами.
Клубні об’єднання. Фізкультурно-спортивні об ’єднання .
Фізкультурно-спортивні організації. Громадські організації.
Федерації. Асоціації.

Правові основи клубної діяльності. Законодавство України
про функціонування клубних об’єднань. Законодавчі засади існу-
вання різних форм клубних об’єднань. Різноманітні форми
спортивних клубів: громадські об’єднання з утворенням юри-
дичної особи; громадські об’єднання без утворення юридичної
особи; комерційні структури.

Установчі документи клубу та його реєстрація. Статут клу-
бу. Звітно-виборча конференція. Органи управління та контро-
лю клубу. Види піклувальних рад, оцінювання їхньої роботи.

Легалізація громадського об’єднання. Поточне управління
діяльністю клубу.

Економічні механізми клубної діяльності. Застосування мар-
кетингової стратегії в діяльності клубних установ. Маркетинго-
ва стратегія  просування  культурних послуг у культурно-
дозвільній діяльності.

Клуб як сфера перетину інтересів соціальної культури і бізне-
су. Нові економічні механізми клубної діяльності як доказ пер-
спективності і багатоваріантності клубної спільності. Основні
джерела фінансування некомерційного об’єднання.

Література [1–21]

Тема 3. Особливості роботи спортивних клубів

Відмітні риси діяльності спортивних клубів: професійні й
аматорські спортивні клуби; фітнес-клуби. Федерації та асоці-
ації з видів спорту.

Література [1–21]

Тема 4. Членство у клубі

Визначення клубного членства. Види членства у клубі.
Мотиви членів клубу. Результати соціологічних опитувань

як орієнтири розвитку клубної діяльності. Дослідження ауди-
торії і цілей відвідування клубу.
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Права й обов’язки членів клубу. Правила клубу. Зв’язок прав
та обов’язків різних категорій членів клубу. Привілеї членів
клубу.

Цілі прийняття правил клубу. Основні вимоги до складання
правил клубу. Дисциплінарні стягнення з порушників правил
клубу.

Література [1–21]

Тема 5. Діяльність клубу у формі громадського об’єднання

Поточне керівництво клубом. Працівники клубу.
Адміністрація та посадові особи клубу. Волонтери. Професійні

спортсмени. Спеціалісти.
Суспільні прояви різних сфер клубного життя. Сфера інте-

ресів. Організаційна сфера. Соціально-психологічна сфера.
Сфера суспільних проявів. Імідж клубу.

Еволюція клубного об’єднання. Характеристики етапів існу-
вання клубного об’єднання: етап оформлення ідеї; етап розвит-
ку; етап зрілості; реліктовий етап.

Література [1–21]

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Членство у клубі. Категорії членів клубу.
2. Розробка Статуту клубу.
3. Реєстрація клубного об’єднання у формі громадської орга-

нізації.
4. Законодавство України про клубні об’єднання.
5. Поточне керівництво клубом.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти мають виконати са-
мостійну роботу у вигляді реферату. Тему реферату студенти виз-
начають за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

Самостійна робота студентів передбачає вивчення навчаль-
ної, науково-методичної літератури, спеціалізованих газет, жур-
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налів та інших друкованих видань з метою вивчення досвіду
сучасної клубної роботи в Україні та країнах з розвиненою рин-
ковою економікою.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Розробити статут спортивного клубу у формі громадсько-
го об’єднання.

2. Розробити правила клубу.
3. Проаналізувати клубний спортивний рух у певній країні

на конкретному прикладі за матеріалами Інтернету.
4. Зробити ретроспективний аналіз розвитку клубних об’єд-

нань в Україні.
5. Розробити систему клубного членства у федерації або клубі

за певним видом спорту.
6. Розробити статут федерації за певним видом спорту.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти мають виконати
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи сту-
дент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книж-
ки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки
”3”, то студент обирає варіант 3.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу потрібно скла-
сти план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лек-
ціях, а також підручники і нормативні акти, що відповідають
темі роботи.

Обсяг контрольної роботи має становити щонайбільше
20 сторінок формату А4. Контрольна робота повинна містити
вступ, основну частину, висновки. Наприкінці роботи необхід-
но навести список використаної літератури, зазначити дату ви-
конання і поставити підпис.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Історичний огляд розвитку клубних об’єднань.
2. Мета діяльності клубного об’єднання.
3. Етапи реєстрації клубного об’єднання в органах держав-

ної влади.

Варіант 2
1. Законодавство України про функціонування клубних об’єд-

нань.
2. Органи управління та контролю клубу.
3. Застосування маркетингової стратегії в діяльності клуб-

них установ.

Варіант 3
1. Основні джерела фінансування некомерційного об’єднан-

ня.
2. Відмітні риси діяльності спортивних клубів: професійні

спортивні клуби, фітнес-клуби.
3. Мотиви членів клубу.

Варіант 4
1. Правила клубу.
2. Види членства у клубі.
3. Суспільні прояви різних сфер клубного життя.

Варіант 5
1. Особливості роботи спортивних клубів
2. Імідж клубу.
3. Еволюція клубного об’єднання.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 0

Варіант 6
1. Економічні механізми клубної діяльності.
2. Поточне управління діяльністю клубу.
3. Види клубних об’єднань.

Варіант 7
1. Основні функції клубу.
2. Громадські організації. Федерації. Асоціації.
3. Основні джерела фінансування некомерційного об’єднання.

Варіант 8
1. Професійні спортивні клуби України.
2. Характеристика соціально-психологічної сфери клубного

об’єднання.
3. Робота зі спонсорами клубу.

Варіант 9
1. Фітнес-клуби України.
2. Характеристика сфери суспільних проявів клубного об’єд-

нання.
3. Клубний маркетинг.

Варіант 10
1. Клубний менеджмент.
2. Клубні заходи.
3. Сучасні форми клубної роботи у сфері спорту і туризму.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
До теми 1
1. Які Ви знаєте англійські клуби ХІХ ст.?
2. Де і коли були засновані перші спортивні клуби?
3. Які Ви знаєте форми клубної роботи у сфері спорту і

туризму?
4. У чому відмінність аматорського клубу від професійного?
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До теми 2
5. Що таке об’єднання людей за інтересами?
6. Що таке клубні об’єднання?
7. Поняття клубу за інтересами.
8. Що таке фізкультурно-спортивне об’єднання?
9. Що таке фізкультурно-спортивна організація?

10. Цілі клубних об’єднань.
11. Основні види діяльності клубних груп.
12. Що таке федерація за видом спорту?
13. Що таке асоціація?
14. Які основні затребувані функції клубу?
15. Які законодавчі акти України регламентують діяльність

клубів?
16. Що таке статут клубу?
17. Які існують органи управління та контролю діяльності

клубу?
18. Охарактеризуйте звітно-виборчу конференцію.
19. Хто здійснює поточне управління діяльністю клубу?
20. Чи є виправданим застосування маркетингової стратегії в

діяльності клубних установ?
21. Які відношення клубу та бізнесу?

До теми 3
22. Які Ви знаєте форми існування спортивних клубів?
23. Охарактеризуйте професійні спортивні клуби.
24. Охарактеризуйте фітнес-клуб.
25. Назвіть відмітні риси діяльності спортивних клубів.
26. Чи може бути зареєстрований спортивний клуб як комер-

ційна структура?
27. Які особливості роботи персоналу у спортивному клубі

рекреаційної спрямованості?
28. Для чого складають контракти зі спортсменами у профе-

сійних спортивних клубах?
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До теми 4
29. Якими є основні мотиви членів клубу до спільного дозві-

лля?
30. Що таке ЦЛО?
31. Які Ви знаєте види членства у клубі?
32. Що таке членство у клубі?
33. Які Ви знаєте методи дослідження аудиторії з метою ви-

явлення цілей відвідування клубу?
34. Який існує зв’язок прав та обов’язків різних категорій

членів клубу?
35. Для чого існують привілеї постійним членам клубу?
36. Для чого існують правила клубу?
37. Якими є основні вимоги до складання правил клубу?
38. Якими можуть бути дисциплінарні стягнення з поруш-

ників правил клубу?

До теми 5
39. Що таке громадські організації?
40. Чим відрізняються громадські об’єднання з утворенням

юридичної особи від громадських об’єднань без утворен-
ня юридичної особи?

41. Що таке легалізація громадського об’єднання?
42. Назвіть основні джерела фінансування некомерційного

клубного об’єднання.
43. Хто є адміністративним керівником клубу?
44. Охарактеризуйте сфери інтересів клубного об’єднання.
45. Охарактеризуйте організаційну сферу клубного об’єднання.
46. Охарактеризуйте соціально-психологічну сферу клубно-

го об’єднання.
47. Охарактеризуйте сфери суспільних проявів клубного об’єд-

нання.
48. Що таке імідж клубу?
49. Охарактеризуйте етапи існування клубного об’єднання.
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