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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Для ефективного закріплення теоретичних знань лекційного матеріалу, при 

опрацюванні матеріалу у процесі самостійної роботи студента й під час виконання 

індивідуальної науково-дослідної роботи використовується особлива форма навчального 

заняття, а саме  - семінарське заняття. Завдяки семінарським заняттям відбувається дискусія 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також 

проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена під час обговорення.  

Семінарські заняття проводяться у формі дискусії із застосуванням інтерактивних 

методів навчання, доповідей, презентацій, активного обговорення проблемних питань з 

навчальної дисципліни для максимальної активізації мислення студентів та формування 

креативного підходу розумової діяльності. 

Мета семінарських занять з курсу «Управлінський консалтинг» – оволодіння 

теоретичними знаннями з питань теоретичних засад управлінського консультування, 

організаційно-кадрового забезпечення консалтингової діяльності, процесу управлінського 

консультування та основних його етапів, а також управлінського консалтингу в процесі 

удосконалення системи менеджменту організацій: 

– використовувати отримані знання для здійснення консультаційної діяльності;  

– аналізувати пропозиції консультантів; 

– формулювати умови консультаційних кейсів; 

– встановлювати необхідні клієнтські відносини; 

– використовувати на практиці пропозиції консультантів; 

– участі в дискусіях і аргументованого відстоювання власної точки зору. 

Викладач оцінює на кожному семінарському занятті підготовлені студентами доповіді, 

їх виступи, активність у дискусії, вміння формувати і відстоювати свою позицію тощо. 

Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані 

студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки з цієї навчальної дисципліни. 

 

 

РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

 



№ заняття Тема заняття 
Кількість 

годин 

1 2  

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 4 

Тема 1. Теоретичні засади управлінського консультування 1 

Тема 2. Організаційно-кадрове забезпечення консалтингової діяльності 1 

Тема 3. Процес управлінського консультування: основні етапи та їх 

характеристика 

1 

Тема 4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення системи 

менеджменту організацій 

1 

Разом годин 4 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1. 

Тема № 1. Теоретичні засади управлінського консультування 

Тема № 2. Організаційно-кадрове забезпечення консалтингової діяльності 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Регіональна економіка», «Макроекономіка», «Теорія та практика командоутворення». 

Мета і завдання семінару: з’ясувати сутність управлінського консультування як виду 

діяльності, його види та особливості, оволодіти навичками складання договору на надання 

консультаційних послуг. 

Дослідити види основних суб’єктів консультаційної діяльності, їх роль в 

консультаційній діяльності та особливості взаємодії залежно від виду послуги, що надається. 

 

 

План семінарського заняття: 

1. Сутність управлінського консультування, його види. 

2. Поняття консультаційної послуги, її особливості. 

3. Особливості становлення та розвитку консультування в Україні. 

4. Зовнішні та внутрішні консультанти, вимоги до консультантів. 

5. Моделі та способи консультування. 

6. Маркетинг консультаційних послуг. 

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Дайте визначення поняття «управлінське консультування». 

2. Що є метою управлінського консультування? 

3. Охарактеризуйте типи управлінського консультування. 



4. Як визначити управлінське консультування з позицій функціонального 

та професіонального підходів? 

5. Які існують види ділових послуг? 

6. Що слід розуміти під терміном «бенмаркінг»? 

7. Що слід розуміти під терміном «коучінг»? 

8. Що слід розуміти під терміном «аутсорсінг»? 

9. Назвіть переваги та недоліки внутрішніх та зовнішніх консультантів. 

10. Які ролі в процесі консультування може виконувати консультант, з чим це пов’язано? 

11. Як визначити тривалість і трудомісткість виконання замовлення? 

12. Якщо над проектом працює група консультантів, чи можливо 

скорочення загальної тривалості виконання робіт? 

13. Для кого вигідні фіксовані ставки оплати праці консультантів? 

14. Які складнощі можуть виникати при встановленні ціни 

консультаційних послуг залежно від вартості об'єкта консультування? 

15. Від чого залежить норма прибутку організаторів семінару? 

16. Які додаткові послуги можуть надаватися при проведенні семінару? 

17. У чому відмінність семінару від курсів перепідготовки фахівців? 

18.Чи можна вважати семінар підвищенням кваліфікації працівників 

підприємства? 

 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, дискусія. 
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семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
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План семінарського заняття № 2. 

Тема № 3. Процес управлінського консультування: основні етапи та їх характеристика 

Тема № 4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення системи менеджменту 

організацій 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Регіональна економіка», «Макроекономіка», «Теорія та практика командоутворення». 

Мета і завдання семінару: дослідити етапи процесу управлінського консультування, 

визначити особливості та характеристики кожного з них, з’ясувати причини можливих невдач 

консультантів у процесі надання послуг. 

З’ясувати основні інструменти, що використовуються в практиці управлінського 

консультування, їх специфіку та особливості використання в різних умовах. 

 

План семінарського заняття: 

1. Основні етапи консультаційного процесу, їх характеристика. 

2. Розробка та презентація консультаційних рекомендацій. 

3. Економічна ефективність консультаційної організації. 

4. Методи нагромадження інформації 

5. Методи аналізу інформації. 

6. Методи бізнес-аналізу, розробки та впровадження консультаційних 

послуг. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

 

1. Які методи діагностики ви знаєте? 

2. У чому полягає передпроектна стадія консультаційного процесу? 

3. Охарактеризуйте фази та підфази процесу управлінського 

консультування. 

4. Який методологічний підхід отримав найбільш широке розповсюдження в Україні? 

5. У чому полягає особливість інформаційного забезпечення управлінського консультування? 

6. Які джерела інформації виділяються в консультаційній діяльності? 

7. Надайте характеристику каналів отримання інформації експертами-консультантами. 

8. У чому полягає ефект консультування? 

9. Назвіть фактори, що визначають якість консультування. 

10.Яким чином можна визначити ефект консультування? 

11.Які методи ціноутворення застосовуються в консалтинговій практиці? 

12.Як розрахувати нормативну ставку гонорару консультанта? 

13.Як розрахувати вартість консультаційних послуг? 

14. В чому полягає специфіка менеджмент-консалтингу як виду 

підприємницької діяльності? 

15. Назвіть фактори, що впливають на всю систему управління персоналом 

консалтингової фірми. 

16. Які методи мотивації персоналу консультаційної фірми є найбільш 

ефективними? 



17. Надайте характеристику методів вирішення змістовної частини проблеми. 

18. Здійсніть аналіз методів роботи з клієнтами. 

19. Перелічіть методи та способи отримання інформації в консалтинговій 

діяльності. 

20. В чому полягає специфіка інформаційного забезпечення управлінського 

консультування? 

 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, дискусія. 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
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1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

http://www.rada.gov.ua/


Критерії оцінювання 5 балів 

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його усної 

відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма 

зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним 

матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів 

та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під 

час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання. 
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