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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Навчальним планом передбачено виконання кожним студентом індивідуального 

навчально-дослідного завдання. 

Творча, наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива лише як 

результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей 

дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім 

того, така робота повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в 

навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи 

студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і 

завершується разом із складанням заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної 

дисципліни «Управлінський консалтинг» та розвиток навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми 

навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної 

дисципліни в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. Як 

правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть мати 

комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

Вибір ІНДЗ узгоджується з лектором. 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань: 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, 

тощо, на основі яких виконуються завдання; 



 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

 основні результати роботи ті їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна 

інформація та її аналіз тощо; 

 висновки – указують результати, отримані під час проведення дослідження, пропозиції 

або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів 

дослідження; 

 список використаної літератури; 

 додатки (за необхідності). 

 

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ: 

 

1. Альтернативи стратегічного консультування.  

2. Основні завдання та необхідність здійснення маркетингу в сфері консалтингу.  

3. Види стратегій консалтингової фірми.  

4. Суб’єкти українського ринку консалтингових послуг. 

5. Процедура відбору консультантів 

6. Етапи системного підходу до стратегічного управління консалтингової фірми. 

7. Характеристика організаційно–правових форм консалтингових фірм, що здійснюють 

свою діяльність на українському ринку.  

8. Маркетингова діяльність консалтингової фірми  

9. Етапи розроблення стратегій консалтингової фірми. 

10. Підходи до консультування.  

11. Поняття та сутність «консалтингова послуга».  

12. Основні методи оплати праці консультанта.  

13. Труднощі при самостійному вирішення проблем без послуг консультанта  

14. Характеристика методів діагностування проблем клієнта.  

15. Характеристика привабливості моделей взаємовідносин консультанта – клієнта  

16. Основні джерела інформації, які використовує консультант для вирішення проблем 

клієнтської організації.  

17. Основні розділи, які характеризують зміст консультаційної пропозиції.  

18. Процедури, здійснення яких передбачає робота з клієнтами під час діагностування 

проблем.  

19. Підготовчий етап консультаційного процесу  

20. Основні елементи, які містить угода на надання консультаційних послуг.  

21. Процес налагодження контакту : консультант − клієнт  

22. Сутність прийняття управлінських рішень в консалтингу. 

23. Суть інформації, що міститься в фінансовому розділі.  

24. Поняття презентації результатів консультування. 

25. Поняття угода на консультування.  

26. Переваги при залученні зовнішнього консультування 

27. Мета написання підсумкового звіту. 

28. Спрямованість поведінки консультанта. 

29. Шляхи підвищення ефективності впровадження консультаційної пропозиції. 

30. Визначення поняття корпоративна соціальна відповідальність.  

31. Перелік базових цінностей консультанта.  

32. Головні показники на підставі яких здійснюється оцінка консультаційного ефекту.  



33. Основні положення соціальної відповідальності бізнесу.  

34. Основні методи розрахунку економічного ефекту. 

35. Основні напрями оцінки консультування.  
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8. United Nations Public Administration Network – http://unpan1.un.org    
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Порядок подання та захист ІНДЗ 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з 

титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій 

змісту завдання (за об’ємом до 10 арк. розміру А4). 

ІНДР подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, не пізніше ніж 

за 2 тижні до заліку. 

Оцінка за ІНДР виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього 

ознайомлення викладача із змістом ІНДР. 

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


Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 

20 хв.). 

Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки. 

Питома вага ІНДР у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту 

завдання визначається викладачем. 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання бали 

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її  викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні 

методи аналізу.  План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені 

на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і 

передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та 

інших творчих завдань. 

5 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, 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. Виконав ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

4 

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

викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

3 

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

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ 

виконана не по вибраній темі. 

2 

Незадовільно («до 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. ІНДЗ по вибраній темі  не 

виконано.  
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Укладач: ____________  Решота О. А. доцент кафедри економіки та менеджменту, к.держ.упр. 


