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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«БІЗНЕС-СТАРТ У СФЕРІ ОСВІТИ» 

 
Авторська розробка тренерської команди Центру 

 
Найменування освітньої опції: Бізнес-старт у сфері освіти. 
 
Напрям: підприємництво в освітній та інших сферах, навчання впродовж життя. 
 
Мета: сформувати навички започаткування і розвитку власної справи, управління 

проєктами для реалізації власного підприємницького потенціалу, а також залучення і 
накопичення коштів у сфері середньої освіти. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
Розробники програми:  
Дар’я Нагаївська, кандидатка економічних наук, координаторка 

Центру розвитку малого і середнього бізнесу, співзасновниця клубу 
«Бізнес і права людини». Тренерка з розвитку бізнесу і управління 
проєктами. Працювала у Франції, Німеччині та Швейцарії, має досвід 
виконання досліджень. Працює з різними спільнотами, модерує 
дискусії, проводить бізнес-форуми. 
 

«Усі ми – унікальні. Відшукай своє натхнення і 
сили йти власною стежкою» 

 
Юлія Размєтаєва, кандидатка юридичних наук, асистент кафедри 

теорії і філософії права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. Авторка двох серйозних книг про права людини, 



 
 
 

 

експертка національних і міжнародних проектів і просто людина, яка вміє працювати з 
дуже вимогливою аудиторію будь-якого віку, кольору очей, настрою та кваліфікації. 

 
«Коли громадяни більше не повинні будуть підтверджувати свої права перед 

власними урядами, лише тоді такі уряди можна буде вважати цілком легітимними» 
(Дж. Донеллі) 

 
Євгенія Ільїнська, бухгалтерка, консультантка по внутрішньому 

аудиту та оподаткуванню, директорка ПП «Фінанс-Консульт». 
Допомагаю платити податки та штрафи у 
справедливих розмірах. 

 
«Фінансова обізнаність - шлях до успіху» 
 
Ірина Лянна, експертка в сфері стратегічних та 

кризових комунікацій. Досвід роботи – 20 років в 
сфері політичного піару. Допомагаю людям ставати 

відомими та впливовими. 
 
«Сміливість змінює світ!» 

 
Євген Кирбаба, тренер з ораторської майстерності, публічних 

виступів та комунікації, практичний психолог. Загальна кількість людей, 
які пройшли навчання у Євгена Кирбаби – понад 1000 осіб. Першим в 
Україні створив своє ток-шоу на першому українському інтернет 
телебаченні Robinzon.TV і був його ведучим та провів 150+ прямих 
ефірів. 

 
«Сенс комунікації у тому, яку реакцію вона 

викликає. А не в тому, що заплановано було 
повідомити» 

 
Артем Захаров, співзасновник і технічний директор Освітнього 

центру для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА», директор ТОВ 
«УКРМЕТВТОРПЛАСТ», сертифікований тренер фінансового 
тренажера-гри «Життєвий капітал». 

 

«Іноді, щоб врятувати світ, потрібно не робити нічого 😉» 



 
 
 

 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – міні-лекції та практичні 

майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного 
навчання. 

 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 40 годин (або 1,3 кредиту ЄКТС).  
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 

6 до 60 годин (або 0,2 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість 
поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних 
занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми:  

Підприємництво – 12 годин, з них: аудиторна робота – 9 годин, самостійна робота – 3 
години.  

Юридичний блок – 6 годин, з них: аудиторна робота – 3 години, самостійна робота – 3 
години.  

Фінанси – 3 години аудиторної роботи. 
PR – 6 годин, з них: аудиторна робота – 3 години, самостійна робота – 3 години. 
Ораторська майстерність: 3 години аудиторної роботи. 
Фінансова гра-тренажер: аудиторна робота – 8 годин, самостійна робота – 2 години. 
Очні заняття тривалістю 1,5 години відбуватимуться 2 рази на тиждень. 
За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 

 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Програма курсу «Бізнес-старт у сфері освіти» розрахована на аудиторію з 

нерівномірною підготовкою, оздоблена практичними прикладами та інтерактивною 
частиною аудиторної роботи. Процес навчання заснований на використанні традиційних 
та сучасних методів. Методи поєднують теоретичну і практичну площину, у тому числі 
словесне викладення матеріалу з використанням інформаційних технологій, дискусії і 
тренінги, роботу у малих групах, виконання практичних завдань і самостійної роботи. 



 
 
 

 

Учасниці та учасники навчання отримають інформацію про можливості освітніх 
закладів для старту підприємницької діяльності, проаналізують відмінності між роботою 
бізнесу, громадських організацій, стартапів та соціальних підприємств та оберуть 
оптимальну організаційно-правову форму. Під час занять група проаналізує особливості 
концепцій соціальної відповідальності бізнесу, корпоративної соціальної 
відповідальності, а також бізнесу та прав людини, кожна і кожен матимуть нагоду 
визначити свою місію і поєднати її з місією своєї компанії або організації. Також учасниці 
та учасники курсу «Бізнес-старт у сфері освіти» отримають знання зі стратегічного 
планування та операційної діяльності, навчаться визначати та розвивати організаційну 
спроможність, управляти командою, вчасно та ефективно реагувати на зміни. Під час 
навчання забезпечено можливість отримати інформацію про підходи до залучення 
коштів, особливості підготовки проєктної пропозиції та бізнес-плану, співпраці з 
донорами, участі у крайдфандингу та звітування. 

Програма тренінгового курсу «Бізнес-старт у сфері освіти» побудована таким чином, 
щоб учасниці та учасники засвоїли знання про права учасників освітнього процесу, 
освітнє законодавство України, трудове та цивільне право, підприємницьке право. 
Учасниці та учасники програми навчаться відшукувати та аналізувати необхідну 
учасникам освітнього процесу інформацію з правових питань, відстоювати свою точку 
зору в юридичних конфліктах, спираючись на законодавчу базу та судову практику, 
оцінювати потребу у приверненні фахівців юридичного профілю до ініціатив учасників 
освітнього процесу в конкретних ситуаціях. Учасники також розвинуть навички 
звертатися за захистом своїх прав до відповідних органів, установ і організацій, складати 
окремі юридичні документи.  

Учасниці та учасники навчання отримають знання про основи оподаткування та 
управління фінансами, реєстрацію, супровід діяльності та закриття юридичної особи. 
Група дізнається про особливості роботи на загальній та спрощеній системі 
оподаткування, отримання та використання електронно-цифрового підпису, 
користування банківськими продуктами, правила оформлення працівників та розрахунку 
заробітної плати, подання звітності.  

Тренінговий курс «Бізнес-старт у сфері освіти» допоможе поглибити розуміння, як 
створювати та управляти репутацією в ЗМІ та соціальних мережах. Учасниці та учасники 
отримають знання та навчаться використовувати інструменти, які дозволять в 
подальшому самостійно будувати ефективні стосунки із ЗМІ та цільовою аудиторією. 
Група проаналізує, як працюють стратегічні та кризові комунікації, а також яким чином 
можливо нівелювати негативний вплив на репутацію. Також учасниці та учасники 
тренінгового курсу отримають робочі інструменти для створення ефективної 
самопрезентації, дізнаються, як презентувати себе і вибудовувати довірчі відносини вже 



 
 
 

 

при першому контакті, спілкуючись зі своїми майбутніми клієнтами і партнерами, 
отримають готове рішення, як заявити про себе лише за 1-2 хвилини. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові компетентності: знання особливостей роботи підприємств та громадських 

організацій; знання підходів до підготовки проєктної заявки та бізнес-плану; знання 
підходів до підвищення соціальної відповідальності компанії, запровадження системи 
корпоративної соціальної відповідальності та політики поваги прав людини; знання 
особливостей роботи на загальній та спрощеній системі оподаткування; знання правил 
оформлення працівників та розрахунку заробітної плати; знання про особливості 
співпраці з міжнародними та державними фондами; знання про вимоги до оформлення і 
подання звітності; знання механізмів оцінки ефективності юридичної практики щодо 
освітніх ініціатив; знання структури та стандартів юридичної підтримки підприємницької 
діяльності, пов'язаної з сферою освіти; знання алгоритмів написання новин для ЗМІ та 
постів для соціальних мереж; уміння орієнтуватись у найкращих світових та українських 
практиках підприємницької діяльності у сфері середньої освіти; уміння визначати свою 
місію і місію компанії; уміння розробити проект започаткування власного бізнесу; уміння 
складати стратегічний та операційний плани діяльності; уміння ефективно управляти 
часом; уміння орієнтуватися в проблемах юридичного та бухгалтерського супроводу 
підприємницької діяльності; уміння інтерпретувати юридичну діяльність і соціально-
правовий досвід для власних цілей; уміння вживати організаційні заходи із взаємодії 
різних суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з сферою освіти; уміння пояснити 
алгоритм консультаційного супроводу підприємницької діяльності; уміння писати новини 
для ЗМІ та пости для соціальних мереж; уміння спілкуватись з журналістами; уміння 
ефективно комунікувати; уміння виступати публічно; уміння проводити самопрезентації 
та презентації компанії. 

 
Загальні компетентності: знання та розуміння предметної діяльності з 

пропонованого курсу; здатність до вирішення проблем інноваційного характеру; 
здатність продукувати нові ідеї; здатність до пошуку альтернативних рішень у 
професійній діяльності; уміння розуміти великі обсяги інформації і критично-
конструктивно її оцінювати; здатність формулювати особисту думку щодо предметної 
діяльності з пропонованого курсу та доказово її представляти; уміння проаналізувати 
ефективність методик предметної діяльності.  

 
Очікувані результати навчання: 



 
 
 

 

1. Знання. Набувати та поглиблювати знання про роботу компаній і громадських 
організацій, місію та соціальну відповідальність бізнесу, управління командами та часом, 
налагодження стратегічних комунікацій для просування, використання інструментів 
комунікації в кризових ситуаціях, проведення презентацій та публічних виступів, права 
учасників освітнього процесу, освітнє законодавство України, трудове та цивільне право, 
підприємницьке право, юридичний, бухгалтерський та інформаційний супровід ініціатив 
усіх учасників освітнього процесу.  

2. Уміння. Визначати стратегічні цілі та налагоджувати бізнес-процеси, залучати 
людей до роботи у команді, організовувати бухгалтерський супровід діяльності, 
спілкуватись з журналістами у різних ситуаціях. Відшукувати та аналізувати необхідну 
учасникам освітнього процесу інформацію з правових питань, відстоювати свою точку 
зору в юридичних конфліктах, спираючись на законодавчу базу та судову практику, 
оцінювати потребу у приверненні зовнішніх фахівців та консультантів до ініціатив 
учасників освітнього процесу в конкретних ситуаціях.  

3. Навички. Визначати особисту місію та місію компанії, готувати проєктні пропозиції 
та бізнес-плани, управляти діяльністю для досягнення цілей, проводити самопрезентації, 
писати новини та пости. Звертатися за захистом своїх прав до відповідних органів, 
установ і організацій, складати окремі юридичні документи.  

 
А тепер простими словами:  
Бути готовими до відкриття і розвитку власної справи, яка відображає персональні 

місію та цінності. Розуміти, як налагодити юридичний, бухгалтерський та інформаційний 
супровід. Вміти управляти бізнес-процесами, визначати цілі, а також ефективно та вчасно 
їх досягати.  

Твердо знати основне про права учасників процесу, нюанси законодавства та 
практики щодо освітніх ініціатив, включно з підводним камінням трудового, цивільного й 
підприємницького права. Розуміти, коли вам потрібен фаховий юрист для забезпечення 
освітніх проектів або захисту прав, а коли ви самі впораєтеся. Робити усе вчасно та 
юридично правильно, а якщо ні – не їсти себе поїдом за те, що не зроблено. 

Знати, як, коли та кому – що сказати. Як написати та в яких випадках треба 
відповідати. Вміти проводити самопрезентації та презентації компанії.  

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
  
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: 



 
 
 

 

Учасниці та учасники навчання отримають роздаткові матеріали для подальшого 
самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури про PR для 
самостійного опрацювання і додаткову юридичну літературу (матеріали, корисні 
електронні ресурси, список рекомендованих джерел; за потреби будуть надані 
рекомендації юридичних фільмів).  

А також онлайн-консультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з 
програмою до освітнього закладу. 

 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 
днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 8000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: http://bit.ly/businessstartineducation. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

 

http://bit.ly/businessstartineducation

