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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є управлінське консультування як складна 

багатоаспектна управлінська система, спрямована на пошук механізмів удосконалення 

управління та забезпечення саморозвитку бізнесу.  

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: розкрити можливості управлінського консалтингу і 

розробити рекомендації щодо ефективного використання його потенціалу в розвитку 

реального бізнесу.  

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– розкрити зміст консалтингової діяльності та необхідність цієї діяльності для 

планування та організації успішного бізнесу;  

– розглянути умови успішного консультування, усвідомити технологію надання 

консалтингових послуг;  

– набути навичок підготовки та проведення консалтингової діяльності.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

  Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Теорія та практика публічного 

адміністрування», «Регіональна економіка», «Макроекономіка», «Теорія та практика 

командоутворення». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 

- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, відмінної від 

професійної. 



- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним 

та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність. 

- здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати оптимальні управлінські 

рішення на основі логічних аргументів та перевірених фактів з діяльності організації. 

- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в широкому 

діапазоні практичної роботи та в повсякденному житті. 

 

Фахові компетентності: 

- здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, 

організації, бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, контролю. 

- вміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на рівні території, 

галузі та відповідних господарських структур з метою прийняття управлінських 

рішень. 

- вміння діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову ситуацію і 

робити правильні висновки щодо підприємницького середовища, в якому функціонує 

організація з точки зору економічних принципів, економічних законів та сучасних 

наукових методів; володіти правовими основами організації та управління 

підприємствами малого та середнього бізнесу різних організаційно-правових форм.  

- здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати ефективність. 

- здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації. 

- здатність оцінювати конкретну підприємницьку ситуацію з ведення бізнесу, 

використовуючи відповідні інструменти для аналізу бізнес-середовища: галузевий 

аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-аналіз тощо із 

економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій.  

- здатність використовувати закономірності, принципи, методи публічного управління 

для визначення ефективних напрямків їх реалізації. 

- здатність пояснити широкий діапазон підприємницьких процесів та проблем, які 

відбуваються на підприємствах МСБ, в країні та на глобальних ринках. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

  а) 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.  

 

 б) уміти:  



– використовувати отримані знання для здійснення консультаційної діяльності;  

– аналізувати пропозиції консультантів; 

– формулювати умови консультаційних кейсів; 

– встановлювати необхідні клієнтські відносини; 

– використовувати на практиці пропозиції консультантів. 

 

Методика викладання дисципліни передбачає застосування сучасних тренінгових методів 

навчання, які дозволяють комплексно засвоїти знання та набути всебічних практичних 

навичок.  

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на  3 кредити. 

 

Форми контролю  – залік. 

 

 
 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Теоретичні засади управлінського консультування 

2. Організаційні засади функціонування консалтингових фірм 

3. Кадрове забезпечення консалтингової діяльності 

4. Особливості ринку консалтингових послуг 

5. Процес та технології управлінського консалтингу 

6. 
Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та попереднє 

діагностування проблем клієнта 

7. Особливості розробки угод з управлінського консалтингу 

8. Презентація результатів консалтингової діяльності 

9. Роль консалтингу у процесі удосконалення системи менеджменту організації 

10. 
Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства 

консалтингового бізнесу 

11. Маркетинг консалтингових послуг 

12. Фінансове планування в консалтинговій фірмі 

13. Визначення ефекту від консультування 
 

 



РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Теоретичні засади управлінського консультування 

 

Поняття та сутність управлінського консультування. Види управлінського консультування. 

Поняття консультаційної послуги та її особливості. Становлення та розвиток консультування 

в Україні. 

 

Тема 2. Організаційні засади функціонування консалтингових фірм  

 

Суб’єкти консультаційного процесу. Зовнішні та внутрішні консультанти та вимоги до них. 

Моделі та способи консультування. Організаційні засади функціонування консалтингових 

фірм.  

 

Тема 3. Кадрове забезпечення консалтингової діяльності 

 

Кадрове забезпечення консалтингової діяльності. Особливості ринку консалтингових послуг. 

Стратегічні аспекти консалтингової діяльності. Класифікація консалтингових послуг. 

 

Тема 4.Особливості ринку консалтингових послуг 

Особливості ринку консалтингових послуг. Особливості становлення та розвитку 

консультаційного бізнесу в Україні та за кордоном. 

 

 

Тема 5. Процес та технології управлінського консалтингу 

Основні етапи консультаційного процесу, їх характеристика. Особливості взаємодії 

консультанта з клієнтом. Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та попереднє 

діагностування проблем клієнта. Пропозиції консультанта щодо шляхів вирішення проблем 

клієнта. Укладання договору та цінові аспекти консультування. Діагностування проблем 

клієнта та вироблення управлінських заходів щодо їх вирішення. Презентація результатів 

консалтингової діяльності. 

Тема 6. Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та попереднє діагностування 

проблем клієнта.  

Планування здійснення консалтингових послуг. Підготовка до консультування. Мета 

первинних контактів з клієнтами та проведення перших зустрічей. Попередній діагноз. 

Джерела отримання інформації для діагностики. 

Тема 7. Особливості розробки угод з управлінського консалтингу 

Розробка угод про консультування. Зміст та мета розробки консалтингових пропозицій. Удода 

про консалтингові послуги. Структура угоди про консалтингові послуги та її зміст. Види 

консалтингових угод. 

Тема 8. Презентація результатів консалтингової діяльності 

Мета, етапи та методологічні підходи до розробки консультаційних рекомендацій. Методи 

творчого пошуку альтернативних варіантів рішень. Оцінка альтернатив рішення проблеми. 

Презентація консультаційних рекомендацій клієнту 

Тема 9. Роль консалтингу у процесі удосконалення системи менеджменту організації 



Визначення варіантів вирішення проблем клієнта в діяльності організації. Якість та 

результативність  управлінського консультування. Оцінювання ефективності консультативної 

діяльності. 

Тема 10. Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства 

консалтингового бізнесу 

Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства консалтингового 

бізнесу. Заснування консалтингового бізнесу. Ліцензування і сертифікація консалтингової 

діяльності. Принципи управління консультаційною діяльністю. 

Тема 11. Маркетинг консалтингових послуг 

Основні бізнес-процеси консалтингової компанії. Організація маркетингової діяльності. 

Методи просування консультаційних послуг 

 

Тема 12. Фінансове планування в консалтинговій фірмі 

 

Особливості фінансового планування в консалтинговій фірмі. Зміст фінансового планування 

у консалтингу. Цінова політика консалтингової фірми 

 

 

Тема 13. Визначення ефекту від консультування 

Визначення ефекту від консультування. Аналіз ефективності та результативності 

консалтингових технологій, запроваджених у діяльність фірми чи організації. 
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РОЗДІЛ 5. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

1. Сервер Верховної Ради України: https://www.rada.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України –https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.drs.gov.ua/control/uk/index 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

7. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

8. Сайт Кабінету Міністрів України. https://www.kmu.gov.ua/control 

9. Сайт Національного агенства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

10. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

11. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-

soc.com.ua/institute/ 

12.  
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Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

1. Верховна Рада України –  

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

2. Президент України – 

http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – 

http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України 

– http://www.niss.gov.ua/  

5. Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

6. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

7. Державний комітет України з питань  

регуляторної політики та 

підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

8. Державний комітет статистики 

України: www.ukrstat.gov.ua 

 

 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова 

програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента 

і методичні рекомендації щодо їх виконання 

з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового 

контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні 

матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

 Рекомендована література на поточний 

навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням місця 

його знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-методичні 

матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал. 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми  

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 
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