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РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Теоретичні засади управлінського консультування 

2. Організаційно-кадрове забезпечення консалтингової діяльності 

3. Процес управлінського консультування: основні етапи та їх характеристика 

4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення системи менеджменту 

організацій 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1. Призначення консультування полягає в наступному: 

a) надання клієнту допомоги у вирішенні управлінських завдань; 

b) прийняття за клієнта управлінських рішень; 

c) наукова співбесіда з клієнтом; 

d) психологічна підтримка клієнта. 

2. За видами вирішуваних завдань управлінське консультування 

поділяється на: 

a) проектне та процесне; c) оперативне та стратегічне; 

b) цільове та багатоцільове; d) індивідуальне та колективне. 

3. За прикладними функціями управлінське консультування поділяється 

на: 

a) продуктове і забезпечувальне; c) рефлексивне та критичне; 

b) завершене і етапне; d) науково-дослідне та практичне. 

4. У великих однопрофільних консультаційних підприємствах працює 

...чоловік: 

a) до 200; b) 200–500; с) 500–1000; d) понад 1000. 

5. Якою є експертна роль консультанта? 

з) консультант пропонує в основному, що і як змінювати, допомагає клієнту 

пережити процес змін і вирішити проблеми людських відносин в разі їх 

виникнення; 

b) консультант намагається вплинути на клієнта; це роль, коли він захищає або 

«продає» організації систему запланованих змін; 

c) консультант виступає «буфером» між вищим керівництвом фірми і 

співробітниками, тому що багато рішень безпосередньо відображаються на 

працівниках організації та зачіпають їх інтереси; 

d) консультант допомагає клієнту, надаючи йому свій досвід та вміння робити 



щось для нього чи від його імені: систематизує інформацію, діагностує 

організацію, навчає персонал нових методів роботи. 

6. Що передбачає роль консультанта «агітатор»? 

a) консультант організовує періодичний або постійний інструктаж або навчання 

в межах «системи клієнта»; 

b) консультант допомагає компанії-клієнту впоратися з проблемами взаємодії 

всередині невеликих груп, що життєво важливо для успіху процесу 

впровадження змін; 

c) консультант сприймається як фахівець з організації процесу впровадження 

змін у групі, тобто як неформальний керівник; виступаючи в цій ролі, 

консультант повинен спрямовувати роботу групи і фактично керувати нею; 

d) консультант намагається вплинути на клієнта; це роль, коли він «продає» 

організації систему запланованих змін. 

7. Ділові послуги – це ... 

a) послуги, що створюють умови для якісного та ефективного функціонування 

підприємств; 

b) послуги з забезпечення виробничої та комерційної діяльності підприємств; 

c) комплекс послуг, що включає юридичне та аудиторське обслуговування; 

d) послуги зовнішніх консультантів з юридичного та економічного супроводу 

господарської діяльності підприємств. 

8. Специфіка консультаційної діяльності з точки зору клієнтів полягає в 

такому: 

a) складність розв'язуваних проблем, відсутність необхідних фінансових 

коштів; 

b) непрофесіоналізм, нерозвиненість системи професійного навчання, 

відсутність єдиних цінностей; 

c) різниця в очікуваннях від консультаційного процесу, політична та 

економічна нестабільність, нерозвиненість інформаційної інфраструктури; 

d) відсутність ефективної системи законодавства, довготривалий період 

переходу від командної економіки до ринкової. 

9. Специфіка консультаційної діяльності з точки зору консультантів 

полягає в: 

а) складність розв'язуваних проблем, відсутність необхідних фінансових 

коштів; 

b) непрофесіоналізм, нерозвиненість системи професійного навчання, 

відсутність єдиних цінностей; 

c) різниця в очікуваннях від консультаційного процесу, політична та 

економічна нестабільність, нерозвиненість інформаційної інфраструктури; 

d) відсутність ефективної системи законодавства, довготривалий період 

переходу від командної економіки до ринкової. 

10. Специфіка консультаційної діяльності з точки зору консультант- 

клієнтських відносин полягає в: 

a) складність розв'язуваних проблем, відсутність необхідних фінансових 

коштів; 

b) непрофесіоналізм, нерозвиненість системи професійного навчання, 

відсутність єдиних цінностей; 

c) різниця в очікуваннях від консультаційного процесу, політична та 



економічна нестабільність, нерозвиненість інформаційної інфраструктури; 

d) відсутність ефективної системи законодавства, довготривалий період 

переходу від командної до ринкової економіки. 

11. Інтейк – це ... консультантами. 

a) залучення клієнтів; c) конкуренція між; 

b) консультування клієнтів; d) опосередкована взаємодія клієнтів з 

12. Дженсралісти – це консультанти ... 

а) з адміністративних питань; с) з економіки і управління; 

b) з загальному управлінню; d) широкого профіля. 

13. Поява управлінського консультування була викликана ... 

a) пошуком засобів підвищення ефективності виробництва; 

b) збільшенням рівня оплати роботи підприємців; 

c) зростанням кількості висококваліфікованих управлінців і економістів; 

d) кризовими явищами в економіці. 

14. Дослідження консультування у сфері людських відносин між членами 

трудового колективу почав ... 

a) Ф. Тейлор; b) Е. Мейо; c) Г. Уатхед; d) Д. МакКінсі. 

15. Одна з перших консультаційних фірм сучасного типу «Служба ділових 

досліджень» була заснована в ... році. 

а) 1905; b) 1914; с) 1928; d) 1952. 

16. Функції служби внутрішніх консультантів в СРСР в 1980–і рр.. 

виконували... 

a) служби наукової організації праці; 

b) служби інформації; 

c) працівники планово-економічних відділів; 

d) викладачі внз-сумісники. 

17. Третій етап розвитку консалтингу в Україні характеризується ... 

a) підвищеним попитом на консалтингові послуги, що обумовлено переходом 

до ринкових відносин; 

b) приходом зарубіжних консалтингових підприємств на український ринок; 

c) формуванням перших багатопрофільних консалтингових підприємств, що 

працюють на різних ринках; 

d) інтеграцією українського ринку консалтингу в глобальний ринок 

консалтингу. 

18. Недоліком українських консультантів є ... 

a) суб'єктивне бачення взаємин консультантів і клієнтів; 

b) використання особистих відносин для доступу на підприємство; 

c) низький рівень професіоналізму; 

d) висока вартість послуг. 

19. Методи діагностики – це методи ... 

a) збору та обробки інформації; c) експериментальної перевірки; 

b) визначення проблем; d) розробки та оцінки рішень. 

20. Методи вирішення проблем – це методи ... 

a) визначення проблем і методи розробки та оцінки рішень; 

b) експериментальної перевірки; 

c) вибору ролей консультанта і клієнта; 

d) співробітництва та допомоги клієнту в здійсненні змін. 



21. Методи визначення проблем – це методи ... 

a) розробки та прийняття альтернативних рішень; 

b) групової роботи, ділових ігор; 

с) переконання; 

d) побудови дерева цілей з використанням експертних оцінок. 

22. Методи розробки та реалізації рішень – це методи ... 

a) ділових ігор, групової роботи; 

b) розробки, вибору та аналізу альтернативних рішень; 

c) формування робочих груп, проведення проблемних нарад; 

d) розвитку творчого потенціалу керівників. 

23. Методи реалізації – це методи ... 

a) вибору ролей консультанта і клієнта; 

b) розвитку творчого потенціалу керівників; 

c) експериментальної перевірки; 

d) підвищення мотивації персоналу. 

24. Методи експериментальної перевірки – це методи ... 

a) формування робочих груп, проведення проблемних нарад; 

b) групової роботи, ділових ігор; 

c) розробки альтернативних рішень; 

d) переконання, заохочення та покарання. 

25. Який відсоток робочого часу консультанта зазвичай є оплачуваним? 

а) 60%; b) 70%; с) 80%; d) 100%. 

26. Розробка бізнес-плану українським консалтинговим підприємством 

коштує в середньому ... грн. 

а) 100–1000; b) 1000–2500; с) 2500–10000; d) 10000–20000. 

27. Виберіть вірне твердження: 

a) методологічна класифікація консультаційних послуг більш поширена, 

оскільки вона більш зрозуміла споживачам консультаційних послуг; 

b) методологічна класифікація консультаційних послуг орієнтована на самих 

консультантів, через те, що класифікує їх залежно від методів роботи; 

c) предметна класифікація консультаційних послуг орієнтована на самих 

консультантів, так як класифікує їх залежно від методів роботи; 

d) предметна класифікація консультаційних послуг мало використовується 

споживачами консультаційних послуг. 

28. У Європейському довіднику-покажчику консультантів з менеджменту 

виділено ... види (ів) консультаційних послуг, об'єднаних в ... основних 

груп. 

а) 76 ... 5; b) 88 ... 6; с) 84 ... 8; d) 74 ... 6. 

29. При консультуванні за загальними аспектами діяльності менеджера, 

консультанти займаються такими питаннями: 

a) формування та реєстрація підприємств, організація роботи офісу, обробка 

даних, формування системи контролю; 

b) пошук джерел ресурсів, оцінка та підвищення поточної ефективності 

діяльності підприємства, зміцнення положення підприємства на ринку; 

c) вибір технології виробничого процесу, схема організації робіт, регулювання 

внутрішнього розподілу сировини та матеріалів; 

d) оцінка зовнішнього середовища та стану підприємства в цілому, визначення 



цілей та системи цінностей підприємства, розробка стратегії розвитку, оцінка 

ефективності менеджменту. 

30. При консультуванні з адміністративного управління консультанти 

вирішують такі завдання: 

a) формування та реєстрація підприємств, організація роботи офісу, обробка 

даних, формування системи контролю; 

b) планування робочої сили, підбір та оцінка управлінських кадрів, оцінка 

ефективності їх роботи; 

c) дослідження ринку, забезпечення прийняття рішень у сфері ціноутворення та 

збуту; d) пошук джерел ресурсів, оцінка та підвищення поточної ефективності 

діяльності підприємства, зміцнення положення підприємства на ринку. 

31. Зміст послуги з аудиту – це ... 

a) перевірка фінансової звітності щодо її правильності; 

b) інформування клієнта про нові нормативно-правових акти, що регулюють 

фінансову діяльність; 

c) допомога у вирішенні управлінських проблем; 

d) проведення конференцій, презентацій на тему аудиту. 

32. Зміст послуги юридичного консультування – це... 

a) перевірка внутрішніх документів підприємства на відповідність 

законодавчим вимогам; 

b) підготовка та коректування законопроектів відповідно до потреб бізнесу; 

c) проведення конференцій, презентацій на тему юридичних аспектів бізнесу; 

d) організація занять щодо юридичної практики. 

33. Зміст послуги з інжинірингу – це ... 

a) допомога в сфері підготовки фінансових звітів; 

b) підготовка та забезпечення виробничого процесу; 

c) проведення конференцій, презентацій, бізнес-тренінгів; 

d) підготовка та коректування законопроектів згідно потреб бізнесу. 

34. Зміст послуги щодо забезпечення інформаційними технологіями – це... 

a) розробка та впровадження комп'ютерних програм, створення баз даних; 

b) пошук постачальників комп'ютерної техніки та програм; 

c) організація та проведення комп'ютерних курсів; 

d) навчання створенню інформаційних технологій менеджерами. 

35. При експертному консультуванні консультант ... 

a) самостійно здійснює діагностику, розробку рішень і рекомендацій щодо їх 

впровадження; 

b) не тільки збирає ідеї, аналізує рішення, але і готує ґрунт для їх виникнення; 

c) постійно взаємодіє з клієнтом, оцінює його ідеї, пропозиції, проводить за 

його сприяння аналіз проблем і готує рішення; 

d) надає клієнту теоретичну та практичну інформацію в формі лекцій, 

семінарів, тренінгів, ділових ігор. 

36. Яке консультування можна розглядати як форму впровадження знань 

в економічну діяльність. 

а) навчальне; b) процесне; с) проектне; d) експертне. 

37. Для навчального консультування характерним є: 

a) роль клієнта полягає у формуванні запиту на навчання, усвідомленні вибору 

цілей, програм та форм навчання, навчальних груп; 



b) має місце спеціально адаптована програма (проблематика визначається 

підприємством, консультант розробляє програму і вибирає форму навчальних 

заходів); 

c) центральним завданням ставиться не тільки рішення проблем організації, але 

і набуття навичок аналізу, оцінки та вирішення проблем самою організацією 

клієнта. 

d) основний акцент робиться на перевагах роботи в команді. 

38. Організаційні інтервенції – це ... 

a) інновації організаційного характеру, спрямовані на зміну її структури і 

складу персоналу; 

b) заходи, пов'язані з впливом на організацію з метою привнести в її діяльність 

позитивні зміни і закріпити їх; 

c) корінна перебудова бізнес-процесів в організації, за рахунок якої 

підвищується роль процесів в управлінні; 

d) перетворення організаційно-правової форми, пов'язані зі злиттями, 

поглинаннями і т п. 

39. Організаційна діагностика – це ... 

a) сукупність методів, за допомогою яких консультант збирає інформацію про 

стан підприємства клієнта; 

b) разовий пошук і знаходження «вузьких місць» в управлінні підприємством 

клієнта; 

c) сукупність прийомів і методів, за допомогою яких консультант оцінює 

ефективність заходів щодо організаційних змін; 

d) процес антикризового управління підприємством. 

40. Класичним методом навчального консультування є ... 

a) метод Дельфі; c) метод Т-груп; 

b) метод контент-аналізу, d) метод «оціночної ґратки». 

41. Передпроектна стадія характеризується ... 

a) пошуком джерел інформації про консультантів; 

b) початком роботи консультанта і клієнта, їх першим контактом; 

c) формуванням комплексної картини діяльності підприємства; 

d) формуванням керуючої групи для розробки оперативних заходів. 

42. Попередня стадія консультування передбачає... 

a) здійснення діагностики підприємства-клієнта; 

b) усвідомлення керівником наявності проблеми; 

c) початок роботи консультанта та клієнта; 

d) підписання протоколу про наміри. 

43. Проектна стадія процесу консультування передбачає... 

a) здійснення діагностики підприємства-клієнта; 

b) усвідомлення керівником наявності проблеми; 

c) початок роботи консультанта та клієнта; 

d) підписання протоколу про наміри. 

44. Розробка рішень відноситься до фази управлінського консультування: 

а) підготовка; b) діагноз; c) планування; d) впровадження. 

45. Рекрутмент – це ... 

a) підбір та оцінка кадрів; 

b) публікація статей, оглядів по ринку праці; 



c) діяльність начальника відділу кадрів; 

d) пошук кадрів певного профілю. 

46. Найбільш використовуваний канал отримання інформації у 

консультантів з економіки – це ... 

а) преса; с) Інтернет; b) телебачення; d) особисте спілкування. 

47. Екстеншн – це ... 

a) служба зовнішніх консультантів; 

b) служба внутрішніх консультантів; 

c) служба наукової організації праці; 

d) служба інформації, навчання та поширення знань. 

48. Факторами, що впливають на процес консультування, є... 

a) завдання, консультант, клієнт; 

b) професіоналізм консультанта; 

c) складність розв'язуваних проблем; 

d) стиль керівництва в клієнтському підприємстві. 

49. Економічний ефект від надання консультаційних послуг досягається у 

вигляді ... 

a) поліпшення іміджу підприємства на ринку; 

b) економії коштів, попередження невиробничих витрат; 

c) звільнення підприємства від сплати окремих груп податків; 

d) отримання підприємством великого замовлення. 

50. Під якістю консультування мається на увазі ... 

a) якість його процесу; 

b) якість його результату; 

c) якість продукції, що випускається; 

d) задоволеність споживачів продукцією клієнтського підприємства. 
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