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Н. Зінчук 

ВОРКШОП ЯК СУЧАСНА ФОРМА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ 

НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Політичні та соціально-економічні виклики сьогодення України 

суттєво впливають як на фінансовий стан галузі освіти в цілому, так і на 

фінансово-господарську діяльність освітніх закладів усіх рівнів підготовки та 

підвищення кваліфікації зокрема. Водночас, як показало опитування, 

переважна більшість керівників освітніх організацій державної (комунальної) 

форми власності зізнаються у недосконалій фінансово-економічній 

підготовці, відсутності досвіду ефективного господарювання, обмеженості та 

фрагментарності уявлень про ринковий механізм освіти, недостатність 

розвитку економічного мислення.  

В умовах компетентнісного підходу актуальним є виокремлення змісту 

фінансово-економічної компетентності керівних кадрів освіти та 

обґрунтування її складових. За цим підходом оцінка професіоналізму 

керівника здійснюється за рівнем прояву ознак професійної компетентності, 

яка, зі свого боку, може бути конкретизована у напрямах і видах професійних 

завдань. Питанням визначення категорії «компетентність» займалося немало 

українських та закордонних учених, зокрема Н. Бібік, Т. Вольфовська, 

І. Драч, А. Зав’ялов, С. Зигмантович, І. Зимня, І. Іванова, Т. Кошова, 

В. Маслов, В. Машкін, Г. Мітяєва, О. Овчарук, О. Пометун, Равен Дж., 

М. Савенкова, Е. Скриптунова, В. Соф’їна, С. Трубачова, А. Хуторський 

тощо. 

На важливість забезпечення якісного змісту фінансово-економічної 

складової професійної компетентності керівників закладів освіти постійно 

вказують у своїх працях такі сучасні науковці, як В. Вербицький, 

Т. Дрожжина, І. Каленюк, О. Прутська, М. Смирнова, Ю. Шукевич та багато 

інших. Крім того, сучасними педагогами та психологами постійно ведуться 

наукові розробки з приводу визначення та структури професійної 
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компетентності менеджерів освіти, виділяючи фінансово-економічний 

напрям управлінської діяльності як один із найважливіших. 

Визначальну роль у схваленні управлінських рішень системи освіти 

відіграє обсяг фінансового забезпечення. В освітніх закладах державної та 

комунальної форм власності основним джерелом доходів є визначений обсяг 

бюджетних асигнувань, який уже багато років не забезпечує навіть 

мінімальних потреб навчальних закладів, знижуючи мотивацію педагогів до 

якісної освітньої діяльності. Отже, керівництво освітніх організацій змушене 

шукати альтернативні джерела для забезпечення поточних фінансових 

потреб, що, з одного боку, порівняно підвищує ефективність 

господарювання, а з іншого — одразу викликає зацікавленість та активність з 

боку державних органів перевірки. 

Отже, адміністрація освітнього закладу часто вагається щодо 

додаткового фінансового забезпечення свого закладу та щодо рівня 

адміністративної або кримінальної відповідальності за такі дії. Одним із 

варіантів вирішення такої суперечності, що склалася, нами пропонується 

посилення уваги до надання фінансової освіти керівним кадрам освітніх 

закладів під час проведення курсів підвищення кваліфікації.  

В Університеті менеджменту освіти НАПН України цим питанням 

останніми роками приділяється достатня увага. Процес підвищення 

кваліфікації керівних кадрів освіти в УМО містить розгляд питань 

забезпечення освітян необхідними знаннями та вміннями із фінансового 

менеджменту системи освіти, зокрема, у навчальних планах з підвищення 

кваліфікації різних категорій слухачів передбачено заняття на такі теми: 

«Актуальні питання управління фінансово-економічною діяльністю закладів 

освіти», «Економічний потенціал освітнього закладу», «Формування 

економічної самостійності освітнього закладу». При цьому розглядаються, 

насамперед, такі аспекти: 
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 особливості фінансового механізму освіти, поняття про фінансовий 

менеджмент освіти та його місце в управлінському циклі освітньої 

організації, система та організація фінансової роботи в освітньому закладі; 

 поняття ресурсного забезпечення основної (освітньої) та 

адміністративно-господарської діяльності, використання та оновлення 

матеріально-технічної бази, організація орендних відносин у навчальних 

закладах, оптимальна розстановка кадрів та забезпечення достойної оплати 

праці колективу, джерела ресурсів для забезпечення матеріального 

стимулювання праці освітян, склад фінансових ресурсів освіти, права та 

обов’язки розпорядників бюджетних коштів, забезпечення раціональності та 

економності використання бюджетних асигнувань; 

 забезпечення можливості та спроможності залучення додаткових 

фінансових ресурсів до закладу освіти, розвиток фандрайзингової активності 

керівних кадрів освіти, забезпечення інвестиційної привабливості навчальних 

закладів, правове регулювання залучення благодійної допомоги закладу 

освіти; 

 поняття освітньої послуги та позиціонування навчального закладу 

на ринку освітніх послуг, конкурентні відносини в освіті та забезпечення 

планового набору споживачів освітніх послуг, правове регулювання 

забезпечення платних освітніх послуг та управління якістю їх надання, 

поєднання маркетингу та фінансового менеджменту; 

 практична реалізація функцій управління фінансово-економічною 

діяльністю навчального закладу – планування, організації, координації, 

обліку, аналізу та контрольного впливу, визначення та оцінка ефективності 

здійсненої діяльності з управління фінансами. 

Опитування, що здійснюються на курсах підвищення кваліфікації 

керівників освітніх закладів різних рівнів, дає змогу виявити професійні 

потреби фінансово-економічного напряму управлінської діяльності та 

збагатити зміст навчального матеріалу з управління фінансово-економічною 

діяльністю освітніх закладів. При цьому зміст професійних завдань, що 
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формують фінансово-економічну компетентність керівника освітнього 

закладу, нами трансформується у навчальний матеріал та програми 

проведення семінарів, тематичних дискусій, «круглих столів», конференцій з 

обміну практичним досвідом. 

Однак відкритим та дискусійним залишається питання вибору 

ефективних форм та методів проведення таких занять. Досвід автора статті 

переконує у доцільності застосування такого методу, як «воркшоп» під час 

формування фінансово-економічної компетентності керівних кадрів освіти на 

очному етапі курсів підвищення кваліфікації.  

Поняття «воркшопу» у сучасній педагогіці є абсолютно новим, хоча 

елементи цієї ефективної форми постійно впроваджуються викладачами, що 

працюють у післядипломній освіті. Проблемним питанням є розроблення 

методології проведення заняття у формі воркшопу; поки що відсутні науково 

обґрунтовані та апробовано методики застосування цієї форми в андрагогіці. 

Крім того, не виділено специфічні характеристики воркшопу, що вирізняє цю 

форму серед багатьох інших (тренінгу, семінару, дискусії, форуму, 

конференції тощо). 

Отже, «воркшоп» (з англ. workshop – цех, майстерня) – це «інтенсивна 

форма навчання, що передбачає активну участь тих, що зібралися разом, в 

освітньому процесі (аналогічна тренінгам та діловим іграм)» [4, с. 280]. 

За К. Фопелем, воркшоп є: 

 «навчальною групою, що допомагає усім учасникам стати по 

закінченні навчання більш компетентними, ніж на початку; 

 освітній процес, у якому кожен учасник бере активну участь; 

 тренінг, результати якого залежать, насамперед, від внеску 

учасників і найменше – від знань ведучого; 

 освітній процес, протягом якого в центрі уваги – переживання 

учасників, а не компетентність ведучого; 
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 можливість відкрити для себе те, що знаєш і вмієш більше, ніж 

уявляв до цього, та навчитися чогось від осіб, від яких цього не очікував» [7, 

с. 15–16]. 

Визначаючи відмінності воркшопу від інших форм проведення занять, 

А. Толкачов зазначає, що ця форма «…вимагає значної віддачі від усіх 

учасників, передбачає зустріч з активними "співучасниками" та ведучим, що 

працює із натхненням. На воркшоп збираються ті, хто має мотивацію 

самовираження, та націлений на розкриття своїх здібностей та удосконалення 

навичок, їм необхідно створювати своє комунікаційне поле» [5, с. 3–4]. 

Дослідник І. Жигилей підкреслює, що «воркшоп завжди практико-

орієнтований, це, по суті, обмін досвідом професіоналів, детальне 

опрацювання окремого питання, систематизація різних позицій, думок, 

хвилювань за виділеною проблемою. Саме тому для підвищення 

ефективності проведення воркшопу важливо, щоб запрошені учасники вже 

мали власний усвідомлений досвід роботи в межах професійної проблеми, 

що обговорюється» [1]. 

Що стосується ролі викладача, то вона «полягає не тільки у викладанні 

матеріалу, а радше в активізації групи та посередництві між учасниками, 

оптимізації процесу здобуття знань і пошуку рішень, що відповідно 

відбивається в англомовних термінах "фасилітатор" або "модератор"» [3]. 

Головне  завдання ведучого – «турбуватися про те, щоб учасники могли 

навчатися та бути продуктивними членами групи, і щоб група в цілому 

змогла стати середовищем інтенсивного навчання. Якщо ми спостерігаємо 

складну і непродуктивну поведінку, не потрібно намагатися дуже швидко 

«вилікувати» винуватців або змінити їхню проблемну поведінку» [6]. 

Тому на курсах підвищення кваліфікації під час занять ми акцентуємо 

увагу на активній позиції кожного керівника освітнього закладу, враховуємо 

його достатньо великий управлінський досвід вирішення питань фінансово-

господарської діяльності та створюємо умови для інтенсивної групової 

взаємодії між усіма учасниками. 
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Ми пропонуємо таку тематику воркшопів з фінансово-економічної 

проблематики для керівників освітніх закладів [2]: 

З основ управління фінансово-економічною діяльністю закладу: 

 Сучасний фінансовий механізм освіти в України, порівняння із 

зарубіжними країнами. 

 Актуальність та доцільність створення фінансової служби 

освітнього закладу за умов законодавчо закріпленої фінансової автономії. 

 Повноваження та обов’язки фінансової служби освітнього закладу. 

 Основні складові професійної компетентності керівника освітнього 

закладу з фінансово-економічних питань. 

 Необхідні передумови створення повноцінної фінансової системи 

освітнього закладу. 

З ресурсного забезпечення освітнього закладу: 

 Сучасні джерела формування доходів освітнього закладу. 

 Джерела формування доходів освітнього закладу за кордоном. 

 Практика впровадження орендних відносин в освіті. 

 Відтворення основних та обігових ресурсів освітнього закладу. 

 Актуальність та перспективи здійснення фінансового лізингу в 

освіті. 

 Переваги та недоліки тарифної системи оплати праці педагогів. 

 Проблеми здійснення матеріального стимулювання праці 

педагогічних працівників. 

З питань планування фінансово-економічної діяльності: 

 Роль керівника у плануванні ресурсів освітнього закладу. 

 Бюджетування в управлінні фінансовими ресурсами освітнього 

закладу. 

 Фінансові стратегії освітнього закладу. 

 Функції фінансового менеджера у розробці та реалізації фінансових 

стратегій. 
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З питань бюджетного забезпечення діяльності освітніх закладів: 

 Методи державного фінансування освітніх закладів в Україні та за 

кордоном. Переваги та недоліки. 

 Права та обов’язки керівника закладу як розпорядника бюджетних 

коштів. 

 Послідовність складання та затвердження кошторису доходів і 

видатків освітнього закладу. 

 Прямі та опосередковані фактори впливу на обсяги бюджетного 

фінансування освітніх закладів. 

 Захищені та незахищені статті кошторису доходів і видатків 

освітнього закладу. 

З питань додаткового фінансового забезпечення діяльності освітніх 

закладів: 

 Передумови виникнення спонсорства у вітчизняній освіті. 

 Практика діяльності донорських установ та організацій в освіті. 

 Професійний портрет керівника освітнього закладу для ефективної 

фандрайзингової діяльності. 

 Практика залучення додаткових фінансових ресурсів завдяки участі 

у міжнародних проектах. 

З питань функціонування ринку освітніх послуг: 

 Характерні риси освітнього ринку. Відмінності освітніх послуг від 

інших послуг, що надаються споживачам. 

 Практика встановлення платних освітніх послуг у вітчизняній освіті. 

 Етапи формування вартості освітньої послуги. Підходи до 

ціноутворення освітньої послуги. 

 Мобільність освітніх програм та конкурентоспроможність 

освітнього закладу. 

 Ефективні заходи в процесі просування освітніх послуг на ринок. 
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 Практика виходу вітчизняних освітніх закладів на міжнародний 

ринок освітніх послуг. 

 Обґрунтування маркетингового підходу до визначення вартості 

освітньої послуги. 

 Передумови впровадження освітнього кредитування в Україні. 

Досвід інших країн. 

З питань контролю та аналізу фінансово-економічної діяльності 

освітнього закладу: 

 Контроль якості освітніх послуг та економічна політика освітнього 

закладу. 

 Аудит фінансово-економічної діяльності освітнього закладу. 

 Напрями та критерії аналізу фінансово-економічної діяльності 

освітнього закладу. 

 Стійкість фінансового стану освітнього закладу. 

Отже, в умовах сучасних економічних реалій вітчизняної галузі 

питання забезпечення фінансової освіти керівникам освітніх закладів є 

достатньо актуальним, а тому нові вимоги, які висувають до них держава та 

освітній ринок, повинні бути адекватно підкріплені достатніми та новітніми 

знаннями і вміннями з фінансового управління. 

У процесі розвитку фінансово-економічної компетентності керівних 

кадрів освіти важливо використовувати активні форми проведення занять, 

наприклад, воркшоп. Ця форма дає змогу долучити усіх слухачів курсів 

підвищення кваліфікації до активної діяльності, збагатити знання з 

фінансово-економічних питань та виробити ефективний стиль управління у 

нових соціально-економічних умовах. 
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