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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним планом

Денна Заочна

Кількість кредитів: 4
Лекції:

24 6
Модулів:2 Практичні заняття:
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 2

Лабораторні заняття:

Семестр: 3-8
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 4/2
- самостійна робота: 6/8

Консультації:

Індивідуальні заняття:
Форма підсумкового контролю: залік

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Предмет вивчення навчальної дисципліни є у розкритті можливостей управлінського
консалтингу  і  розробки рекомендації  щодо  ефективного  використання  його потенціалу  в
розвитку реального бізнесу.

Метою вивчення  дисципліни  є:  формування  у  студентів  сучасного  економічного
мислення та системи спеціальних знань у галузі управлінського консультування, відповідних
компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідних
практичних  навичок,  що  дозволяють  ефективно  здійснювати  управлінську  діяльність  на
підприємстві.

Передумови  для  вивчення  дисципліни:  економіка  підприємства,  підприємництво  та
управління особистою кар’єрою, маркетинг.

Міждисциплінарні  зв’язки самоменеджмент,  комунікаційний  менеджмент,  облік  і
аудит.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

1. Знати: 
 теоретичні основи управлінського консультування; 
– завдання та методи управлінського консультування;
– можливості й обмеження консультування як виду діяльності; 
– процедури пошуку і вибору консультаційної організації; 
– методи оцінки ефективності консультування.
2. Вміти:

– використовувати отримані знання для здійснення консультаційної діяльності; 
– аналізувати пропозиції консультантів; 
– формулювати умови консультаційних кейсів; 
– встановлювати необхідні клієнтські відносини; 
– використовувати на практиці пропозиції консультантів.

3. Комунікація:



 Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.

 Використовувати  сучасні  комп’ютерні  і  телекомунікаційні  технології  обміну  та
розповсюдження  професійно  спрямованої  інформації  у  сфері  підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності. 

 Оволодіти  навичками  письмової  та  усної  професійної  комунікації  державною  й
іноземною мовами.

4. Автономність та відповідальність .

 Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових підходів та прогнозування.

 Управління комплексними діями або проектами.     
 Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви модулів / тем

Кількість годин 
(денна форма навчання)

Кількість годин 
(заочна форма навчання)
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1 Тема 1. Сутність та зміст 
консультаційної
діяльності

4 2 2 7 2 2 10

2 Тема 2. Управлінське 
консультування як
професійна підтримка 
бізнесу

4 2 2 7 2 2 10

3 Тема 3. Процес 
управлінського
консультування

4 2 2 7 2 2 10

4 Тема 4. Методи 
управлінського
консультування

4 2 2 7 2 2 10

5 Тема 5. Управління 
консультаційною
організацією

4 2 2 7 2 2 10

6 Тема 6. Вибір 
консультаційної 
організації 

4 2 2 7 2 2 10

7 Тема 7. Оформлення 
консультант-
клієнтського 
співробітництва

4 2 2 7 10

8 Тема 8. Структурування 
проблемного поля
організації

4 2 2 7 10



9 Тема 9. Аналіз та 
формулювання проблем

8 4 4 7 10

10 Тема 10. Український 
ринок консультаційних
послуг

8 4 4 7 16

Проміжний контроль 2 2
Разом: 120 24 24 72 12 6 6 108

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Сутність та зміст консультаційної діяльності
1.1. Предмет, основні цілі, завдання дисципліни, її місце, роль для менеджменту.
1.2. Поняття консультаційної діяльності та консультаційної послуги. Види консультаційних
послуг.
Тема 2. Управлінське консультування як професійна підтримка бізнесу
2.1. Поняття консультанта та клієнта. Критерії професійності консультанта.
2.2. Внутрішні та зовнішні консультанти. Професійна етика в консультаційній діяльності.
2.3. Аналіз проблем клієнтської організації. 
Тема 3. Процес управлінського консультування
3.1. Поняття процесу управлінського консультування.
3.2. Організація процесу управлінського консультування та їх характеристика.
3.3. Стадії і етапи управлінського консультування.
Тема 4. Методи управлінського консультування
4.1. Основні визначення методу консультування та їх класифікація
4.2. Методи роботи консультантів під час виконання консультаційного проекту
4.3. Методи активізації творчого мислення.
4.4. Методи тестування, тренінгу та проведення ділових ігор.
Тема 5. Управління консультаційною організацією
5.1.  Створення  консультаційної  організації.  Економіка  та  стратегія  консультаційної
організації.
5.2. Типи організаційних структур консультаційних організацій.
Підбір, навчання та оплата праці персоналу консультаційної організації.
5.3. Аудит, моніторинг та контроль за діяльністю консультаційної організації.
Тема 6. Вибір консультаційної організації
6.1. Види консультаційних організацій. Внутрішні та зовнішні консультаційні організації. 
6.2. Сертифікація та ліцензування консультаційної діяльності.
6.3. Алгоритм пошуку консультаційної організації. Технічне завдання консультанту. Аналіз
пропозицій консультантів.
Тема 7. Оформлення консультант-клієнтського співробітництва
7.1. Форми, структура та зміст договорів на консультаційні послуги.
Принципи організації консультант-клієнтських відносин.
7.2.  Характеристика  експертного,  діагностичного,  навчального  та  інтегративного
консультування, організація виконання консультаційних робіт.
7.3. Зміст кінцевого консультаційного звіту.
Тема 8. Структурування проблемного поля організації
8.1. Організаційна діагностика. Організаційна патологія.
8.2. Структуризація проблемного поля.
8.3. Методи групової роботи. Міжгрупова робота в пошуках вирішення проблеми.
Тема 9. Аналіз та формулювання проблем
9.1. Системний підхід до рішення управлінських проблем.
9.2. Збір и аналіз даних на об’єкті консультування.
9.3. Методи розробки пропозицій, оцінки якості консультаційних послуг. 
Тема 10. Український ринок консультаційних послуг



10.1. Попит та пропозиція на українському ринку консультаційних послуг.
10.2. Структура консультаційних послуг, яка склалася на українському ринку.
10.3. Особливості використання послуг іноземних консультантів в Україні.

 5.2 Тематика семінарських занять
Тема 1. Сутність та зміст консультаційної діяльності
Тема 2. Управлінське консультування як професійна підтримка бізнесу
Тема 3. Процес управлінського консультування
Тема 4. Методи управлінського консультування
Тема 5. Управління консультаційною організацією
Тема 6. Вибір консультаційної організації
Тема 7. Оформлення консультант-клієнтського співробітництва
Тема 8. Структурування проблемного поля організації
Тема 9. Аналіз та формулювання проблем
Тема 10. Український ринок консультаційних послуг

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у
вищому  навчальному  закладі  є  однією  з  форм  оволодіння  навчальним  матеріалом  поза
межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  Кожен вид
самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність
виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. Обов
′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. Вибіркова
складова  передбачає  виконання  завдань,  які  студент  вибирає  з  метою  підвищення  свого
професійного рівня, особистого рейтингу. 

Загальний  обсяг  СРС  з  дисципліни  «Основи  управлінського  консультування»
становить 72 год (108 год).

Основні  види  самостійної  роботи,  які  запропоновані  студентам  для  засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Основи управлінського консультування»»:

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням
конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять; 
 виконання завдань, що винесені на самостійне опрацювання;
 пошукова робота з електронними джерелами;
 підготовка і написання рефератів;
 підготовка студентів до проведення проміжного (модульного) контролю та заліку.

Розподіл годин на виконання СРС
№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин

(денна/заочна форми
навчання)

1. Опрацювання лекційного матеріалу 4  год./ 12 год.
2. Підготовка до семінарських занять 20 год./18 год.
3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год./4 год.
4. Опрацювання  завдань,  винесених  на  самостійну

підготовку,  в  тому  числі  конспектування  за  заданим
планом та розв’язання задач

14 год./ 20год.

5. Робота з інтернет-ресурсами 4 год./ 14 год.

6. Підготовка до підсумкового контролю 16 год./ 20 год.
7. Підготовка і написання рефератів 10 год. /20 год.



8 Загалом 72год/108 год

Завдання для  індивідуальної самостійної  роботи студентів, що навчаються на
денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни.

Індивідуальне  завдання  є  обов’язковим  для  виконання  та  передбачає  написання
реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати
свою  тему  у  відповідності  до  особистих  науково-дослідних  інтересів  та  погодити  її  з
викладачем.  Також  за  бажанням  студент  може  написати  декілька  рефератів  протягом
семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Окрім  цього  замість  написання  реферату  можуть  бути  зараховано  прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus.
Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.

                      
Тематика індивідуальних (групових) завдань.

Теми рефератів:

1. Особливості управлінського консультування в Україні.
2. Національний ринок консультаційних послуг.
3. Основні форми надання консультаційних послуг клієнту. Їх переваги та 

недоліки.
4. Значення ділових послуг для сучасного бізнесу.
5. Приклади навчального консультування.
6. Приклади експертного консультування.
7. Приклади процесного консультування.
8. Відомі консалтингові компанії та їх практика консультування.
9. Особливості вирішення етичних проблем в консультаційній діяльності.
10. Актуальні проблеми національних підприємств.
11. Основні причини звернення до консультантів в Україні.
12. Критерії професійності консультанта.
13. Приклади звернення вітчизняних менеджерів до консультаційних

компаній.
14. Етичний кодекс консалтингової компанії.
15. Технології управлінського консультування.
16. Коучінг, його використання в бізнесі.
17. Актуальні проблеми менеджменту вітчизняного бізнесу та шляхи
їх вирішення консультаційними компаніями.
18. Методологічний інструментарій управлінського консультування.
19. Особливості методології навчального консультування.
20. Особливості методології процесного консультування.
21. Приклади методик нейролінгвістичного програмування.
22. Ділова гра, етапи проведення.
23. Навчання персоналу консультаційної організації.
24. Контроль за діяльністю консультаційної організації.
25. Стратегія консультаційної організації.
26. Етапи ліцензування.
27. Обмеження бізнесу в Україні, причини та наслідки.
28. Складення та презентація звітів консультантом клієнту.
29. Організація консультаційних робіт.
30. Особливості організації різних видів консультаційних послуг.
31. Патології менеджменту та шляхи їх попередження.
32. Ділові ігри.
33. Методи групової роботи. Переваги і недоліки.
34. Проблеми оцінки якості та ефективності консалтингових послуг.



35. Галузі використання управлінських послуг.
36. Труднощі збирання інформації в процесі управлінського консультування та 

об’єктивність оцінки ситуації консультантом.
37. Балансування між індивідуальною роботою консультанта та роботою в групі: 

переваги та недоліки двох варіантів.
38. Можливості та проблеми нових форм та методів консалтингу в
39. Україні, сфери їх застосування.
40. Проблемні аспекти оцінки варіантів управлінських рішень.
41. Оцінка результатів роботи консультантів.
42. Організація групової роботи.
43. Управління проектами.
44. Актуальні проблеми управління проектами.
45. Посада проектного менеджеру.
46. Управління розподіленими командами.
47. Проблеми розвитку ринку консалтингових послуг в Україні.
48. Галузі використання управлінського консультування в Україні.
49. Шляхи підвищення якості консультаційних послуг в Україні.

      
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

6.1.  Форми  поточного  контролю:  усне  опитування,  перевірка  завдань  індивідуальної
самостійної роботи.
6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.
6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Ноутбук, проєктор.
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11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 20__ / 20__

Н.Р.1

1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 
кафедри до початку навчального року
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