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Анотація. У статті визначається основні напрямки діяльності держави у сфері підготовки спеціалістів та 

розвитку спортивно-масового руху серед дорослого населення України.   
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Вступ.  

Помітною і позитивною ознакою суспільного розвитку багатьох країн, особливо у пострадянському 

просторі, нині є інтенсивний розвиток спортивної, оздоровчо-рекреативної, туристичної сфер. При цьому 

принципово важливим є те, що функціонування цих сфер відбувається за принципово нових, відмінних від 

раніше існуючих соціально-економічних, політико-правових, організаційних умов. Україна потребує міцних 

тілом і духом дорослих громадян, здатних свідомо примножувати потенціал держави, успішно 

самореалізовувати свої природні і набуті фізичні та духовні здібності й потенціал, активно розвивати їх.  

Здоров'я людини нерозривно пов'язане із її заняттям фізичною культурою та спортом, з діяльністю по 

оздоровленню, підтриманню здорового способу життя. В організації занять фізичною культурою та спортом 

громадянам допомагають сотні тисяч фахівців: тренери, викладачі фізичного виховання, інструктори 

фізкультури, працівники органів державного управління фізичною культурою та спортом, фізкультурно-

спортивних товариств, спортивних клубів. Це мають бути науково і практично високоосвічені, озброєні 

методично, люди, з відповідною фаховою підготовкою [1-4, 6, 7]. 

Як зазначається в проекті Національної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні на 

період до 2012 року, напруженою є ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту. З 

одного боку невиправдано великою є кількість вищих навчальних закладів, що готують фахівців з фізичної 

культури і спорту, а з іншого – недостатньо кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи.  

Досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в Україні не забезпечує оптимальної рухової 

активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та 

фізичної реабілітації.  

Лише 10% населення України охоплено регулярно спортивною діяльністю. Лише кожен п’ятдесятий 

долучається до участі у спортивних змаганнях загальнодоступного характеру. Фізична пасивність характерна 

для більшості людей працездатного та похилого віку (відповідно 84-86% та 95-97%). За наведеними 

показниками Україна суттєво поступається Фінляндії, Швеції, Великобританії, Німеччині та іншим країнам 

[5]. 

Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на 

демографічну ситуацію в Україні. За очікуваною тривалістю життя Україна поступається більшості країнам 

Європи. Показники смертності від хвороб системи кровообігу в українців найвищі серед європейців. 

Загалом сфера фізичної культури і спорту в Україні не відносилась до пріоритетів державної 

політики, що підтверджується порівнянням показників бюджетів усіх рівнів на цю сферу з обсягами 

бюджетного фінансування інших соціально-гуманітарних сфер. Крім цього за останні п’ять років на розвиток 

фізичної культури і спорту виділялось з державного бюджету у середньому 0,5%, а з місцевих – 0,2 % їх 

видаткових частин, що в декілька разів менше середньоєвропейських показників. 

Робота виконана у відповідності до плану НДР Чернівецького національного університету ім. Ю. 

Федьковича. 

Формулювання цілей роботи.  

Мета роботи полягає у визначенні основних напрямків коригування законодавчих документів, які 

регламентують юридично-правову та фінансово-економічну сторони діяльності спортивних клубів з одного 

боку та підготовки спеціалізованих фахівців для роботи з дорослим населенням при клубній системі розвитку 

фізичної культури і спорту. 

Результати дослідження та їх обговорення. 



  

Важливими напрямками реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту мають 

стати: 

- забезпечення об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту держави, заінтересованих 

громадських та приватних організацій, широких верств населення; 

- формування у дорослого населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і спорту як 

важливих чинників забезпечення здорового способу життя; 

- удосконалення форм залучення дорослого населення до регулярних та повноцінних занять фізичною 

культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку; 

- сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту; 

- удосконалення управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі 

громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. 

Для того, щоб вирішити ці завдання, необхідно розв’язати цілий комплекс організаційно-правових 

аспектів у справі розвитку спортивних клубів різної діяльнісної спрямованості з одного боку та стратегічно 

визначити напрямок підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах спортивного спрямування для 

майбутньої роботи у громадських та приватних організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості – 

спортивних клубах різного типу, структурах для активного відпочинку та фізичної рекреації з другого боку. 

Для поширення клубної системи роботи у фізичній культурі і спорті потрібно ліквідувати чітке 

протиріччя між завданнями, які визначаються державою у сфері фізичної культури та спорту, задекларованих 

прав громадян на заняття фізичною культурою, оздоровленням свого організму та спортом з одного боку та 

умов діяльності, а особливо фінансових джерел діяльності, спортивних товариств та клубів, з іншого. 

Зменшення фінансового тягаря діяльності спортивних клубів, з іншого боку направляє поле фінансове поле 

діяльності таких клубів в напрямок громадських об'єднань, яким же і забороняє прибуткову фінансову 

діяльність. На сьогоднішній день спортивним клубам, як добровільному об’єднанню громадян, не 

дозволяється фінансова діяльність, що перешкоджає реальному фінансуванню їх працівників та створенню 

потужної матеріальної бази. 

В Україні визначено підготовку фахівців у галузі фізичної культури і спорту з наступних напрямків: 

- “Олімпійський та професійний спорт”, де випускники отримують професійну кваліфікацію тренера з 

виду спорту, тобто працюють з професійними спортсменами; 

- “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”. Випускники цієї спеціальності стають 

викладачами фізичного виховання у навчальних закладах; 

- “Фізична реабілітація” – випускники стають спеціалістами з фізичної реабілітації та відновлюють 

здоров’я хворих та неповносправних людей; 

- “Спортивна медицина”, де випускники отримують професійну кваліфікацію лікаря зі спортивної 

медицини. 

Таким чином, актуальним завданням сьогодення постає питання підготовки спеціалістів для роботи у 

громадських організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивних клубах, приватних структурах 

для активного відпочинку, які будуть забезпечувати заняття фізичною культурою і спортом для дорослих 

громадян держави. 

Для забезпечення якісної підготовки таких спеціалістів, їх конкурентоспроможності  на 

національному і міжнародному ринках праці було б доцільно відкрити напрямок для підготовки фахівців для 

клубної системи розвитку фізичної культури і спорту для дорослого населення. Теоретико-методичні основи 

підготовки таких фахівців повинні враховувати майбутню специфіку їхньої роботи з дорослим населенням з 

одного боку, а з іншого боку такі фахівці повинні бути достатньо ознайомленими з основами ведення бізнесу 

та юриспруденції для забезпечення успішної роботи приватних клубів, секцій.  

Висновки:  
- одним з основних завдань діяльності фізкультурно-спортивних клубів повинно стати  постійне 

підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку дорослого населення; 

- податки на такий вид діяльності мають бути мінімальними або відсутніми взагалі протягом певного часу, 

що дасть можливість гідно оплачувати працівникам клубу їхню працю, покликану на виконання таких 

значних завдань, розривати матеріальну базу клубів, використовувати в своїй діяльності як новітні 

досягнення в наукових розробках, так і сучасні тренажери та інші засоби спортивного тестування та 

медичного контролю; 

- необхідно розпочати підготовку фахівців для клубної системи розвитку фізичної культури і спорту з 

впровадженням у навчанні передових технологій досягнення спортивної науки та медико-спортивних 

дисциплін, які будуть відображати характерні особливості дорослого населення; 

- змінити відношення держави до фізичної активності дорослого населення, а саме, забезпечити достойні 

фінансові надходження, матеріально-технічну базу та інформаційно-пропагандистське забезпечення. 

Перспективи подальшого дослідження полягає у поглибленому визначенні основних напрямків 

коригування законодавчих документів, які регламентують юридично-правову та фінансово-економічну 

сторони діяльності спортивних клубів та підготовки спеціалізованих фахівців для роботи з дорослим 

населенням при клубній системі розвитку фізичної культури і спорту. 
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