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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Фінансово-господарська та кадрова конкурентоспроможність закладів освіти в
умовах децентралізації влади».
2. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних
установ та їх заступників) тощо.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Клокар Олег Олександрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки, психології та менеджменту, заступник директора з науково-навчальної роботи
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.
5. Цільова аудиторія: керівники, заступники керівників і керівники структурних підрозділів закладів
освіти.
6. Мета програми: сформувати фахові компетентності освітян щодо фінансово-господарської діяльності
та кадрової політики закладів освіти в умовах децентралізації влади; визначити основні складові щодо
поетапної реалізації мети програми.
7. Зміст програми:
• фінансове забезпечення та фінансова безпека закладу освіти (джерела фінансування закладу
освіти, поріг фінансової стійкості; економічна безпека закладу освіти в умовах трансформаційних змін);
• кадровий менеджмент та управління адаптацією напрямів підготовки фахівців вищої школи
(кадровий менеджмент вищих навчальних закладів у контексті трансформації умов ліцензування та
акредитації освітніх послуг; управління адаптацією напрямів підготовки фахівців вищої школи до
сучасних вимог і тенденцій розвитку ринку праці);
• фінансово-економічна діяльність закладів освіти і бюджет місцевої системи освіти в умовах
децентралізації влади (фінансово-економічна діяльність в умовах децентралізації влади; бюджет місцевої
системи освіти в умовах децентралізації влади).
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: освоєння сучасної нормативно-правової бази щодо діяльності закладів освіти, формування
широкого уявлення щодо бюджетування та фінансово-господарської діяльності освітніх установ,
визначення основних засад кадрової політики освітніх закладів освіти; удосконалити управлінські
компетентності керівних кадрів закладів освіти, розширити знання з економічного і фінансового
менеджменту, управління проєктами, управління персоналом, формування управлінської команди;
обгрунтувати шляхи ефективно взаємодії керівних кадрів з владою та громадами різних рівнів;
фахові: оволодіння професійними здібностями та навичками щодо бюджетування, кадрового
менеджменту, умов ліцензування та акредитування закладів освіти в умовах децентралізації влади,
компетентностями лідера 21 століття; уміння формувати і розвивати персонал, знання бюджетного
законодавства, вміти формувати бюджет закладу освіти; уміння забезпечувати прозорість діяльності
закладу освіти, його фінансів, організацію та ведення самостійного бухгалтерського обліку.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019
року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до
вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392)

