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Силабус навчальної дисципліни  
«Правові та фінансово-економічні аспекти управління закладом освіти» 

Спеціальність 011 ««Освітні, педагогічні науки» 
Освітня програма  «Управління навчальним закладом» 
Освітній рівень Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Базова 
Мова викладання Українська  
Курс / семестр 1 курс магістратури, 1 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять 
та годинами навчання 

Лекції – 20 год.   
Практичні (семінарські) – 20 год. 
Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового 
контролю 

Екзамен 

Кафедра Педагогіки, іноземної філології та перекладу,  м. Харків, пр. Науки 9-
А, каб. 501 (1), +38 (057) 702-18-32, (дод. 3-83), 
http://www.kafpif.hneu.edu.ua/ 
Банківської справи і фінансових послуг, м. Харків, пр. Науки 9-А, каб. 
Л-44, +30577021186 (дод. 3-00),  http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Почуєва Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри педагогіки, 
іноземної філології та перекладу,  к. пед. н. 
Ачкасова Світлана Анатоліїна, доцент кафедри банківської справи і 
фінансових послуг, доцент, к. е. н. 

Контактна інформація 
викладача (-ів) 

olga.pochueva@hneu.net, svitlana.achkasova@hneu.net 

Дні занять Відповідно до розкладу занять   
Консультації Згідно графіку консультацій 

Мета навчальної дисципліни - формування сучасного управлінського мислення та системи 
спеціальних знань і навичок у галузі управління фінансово-економічною діяльністю закладу освіти 
(для організації планування, обліку і контролю фінансово-господарської діяльності закладу освіти), 
надання магістрантам сучасних теоретичних знань стосовно правового регулювання діяльності 
закладів освіти, які перебувають на різних рівнях у структурі освіти України, а також формування в 
них умінь і навичок щодо застосування на практиці чинного законодавства під час роботи на 
керівних посадах у закладах освіти. 

Передумови для навчання 
До вивчення даної дисципліни студент приступає в разі набуття певних знань, навичок та вмінь з 

навчальних дисциплін: Управління людськими ресурсами, Менеджмент організацій 
Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. «Правові аспекти управління закладом освіти». Тема 1. Структура і 
характеристика законодавства України в галузі освіти. Тема 2. Правовий статус закладів освіти. 
Державна реєстрація та державне регулювання діяльності закладів освіти. Тема 3. Правове 
регулювання трудових відносин у системі освіти. Тема 4. Види і процедури юридичної 
відповідальності закладів освіти та їх посадових осіб. Тема 5. Державний контроль за діяльністю 
закладів освіти. Інституційний аудит. Змістовий модуль 2. Фінансово-економічні основи 
управління закладами освіти. Тема 6. Сучасні фінансово-економічні засади управління освітою. 
Тема 7. Механізм та технології прийняття управлінських рішень з питань фінансово-господарської 
діяльності закладів освіти. Тема 8. Технології визначення кошторису діяльності закладу освіти. 
Тема 9. Організація виконання кошторису діяльності закладу освіти з врахуванням джерел 
формування. Тема 10. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять.  

Сторінка курсу на 
платформі Мoodle 
(персональна 
навчальна 
система) 

Робоча програма навчальної дисципліни, технологічна карта (робочий план), 
силабус, нормативно-правове забезпечення, методичні рекомендації до 
самостійної роботи;  в кожній секції курсу: матеріали лекцій,методичні 
рекомендації до практичних занять, тощо. Розміщені на сторінці курсу на 
платформі Мoodle за посиланням: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6189 

Рекомендовані джерела 
Основна 

1. Освіта і наука: законодавчі та методологічні основи : навч. посіб. / С. М. Ніколаєнко. – Київ : ІВЦ 
"Політехніка", 2004. – 280 с. 

Додаткова 

http://www.kafpif.hneu.edu.ua/
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2. Стратегічне фінансове управління вищими навчальними закладами : монографія / В. М. Огаренко, 
С. Я. Салига, О. В. Яришко. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2008. – 216 с. 
3. Освітній менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – Київ : Шкільний світ, 
2003. – 400 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
4. Про освіту : Закон України № 1060-XII від 23.05.1991 р. (зі змінами і доповненнями) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/1060-12. 

Система оцінювання результатів навчання 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за 
поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних 
занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що 
дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів) та підсумковий/семестровий контроль, що проводиться 
у формі семестрового екзамену. Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в 
технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 
Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна робота на лекції  8 
Активна робота на практичному занятті  9 
Самостійна робота 13 
Презентація на практичному занятті  3 
Письмові контрольні роботи на практичних заняттях 12 
Письмові контрольні роботи на лекціях  15 
Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену (іспиту), диференційованого 

заліку, курсового проекту (роботи), 
практики, тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 
82 – 89 B 

добре 
74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності: регулюється Кодексом академічної 
доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця та передбачає: дотримання чесної академічної поведінки у 
навчанні та житті, уникнення будь-яких проявів академічної недоброчесності; якісну підготовку до 
навчальних занять; самостійне виконання поточних навчальних завдань, завдань поточного 
контролю; самостійне виконання робіт та завдань підсумкового контролю результатів навчання; 
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших 
авторів; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 
інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 
досліджень і джерела інформації; формування поважливого ставлення до всіх учасників освітнього 
процесу, спираючись на власну гідність та нетерпимість до проявів академічної недоброчесності. 
Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим, за активну роботу під час 
відвідування занять нараховуються бали (мотиваційна складова). Політика щодо виконання 
завдань пізніше встановленого терміну: кожне завдання має критерії оцінювання, що враховують 
своєчасність виконання. За інших умов можливо отримання максимального балу, однак вже з 
урахуванням додаткового поглиблення виконання завдання. 
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 
форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни: 
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6189 

Силабус затверджено на засіданні кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу, 
«07» вересня 2020 р. Протокол № 2, банківської справи і фінансових послуг «01» вересня 

2020 р. Протокол № 19 


