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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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управлінський консалтинг» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

28 Публічне управління та 

адміністрування 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

цикл професійної та практичної підготовки  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

Бакалавр 

Курс:  VI 

Семестр:  І 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

захист реферативних робіт,  складання схем, таблиць 

тощо 

 

Кількіст

ь 

кредитів 

ECTS 

Кількіст

ь годин  

Кількість 

аудиторни

х годин 

Лекці

ї 

Семінари, 

практичні 

завдання 

 

Залік 

 

Самостійн

а робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальн

а робота 

студента 

(ІР) 

3 90 48 32 16 2 27 13 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових модулів 

(тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольн

их робіт 

Вид контролю 

 

3 
1(13) 1 Залік 

 

РОЗДІЛ 3.  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 4.  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 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№  

теми  

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 
л

ек
ц

ії
 

се
м

ін
а
р

и
 

за
л

ік
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 
Теоретичні засади управлінського 

консультування 
6 2 3/1 

2 2 
 

Тема 2 
Організаційні засади функціонування 

консалтингових фірм 
7 

4 2/1 2 2 
 

Тема 3 
Кадрове забезпечення консалтингової 

діяльності 
7 

4 2/1 2 2 
 

Тема 4 
Особливості ринку консалтингових 

послуг 
7 

4 2/1 2 1 
 

Тема5 
Процес та технології управлінського 

консалтингу 
7 

4 2/1 4 1 
 

Тема 6 

Підготовчі процеси в консалтинговій 

діяльності та попереднє 

діагностування проблем клієнта 

7 

4 2/1 4 1 

 

Тема 7 
Особливості розробки угод з 

управлінського консалтингу 
7 

4 2/1 2 1 
 

Тема 8 
Презентація результатів консалтингової 

діяльності 
7 

4 2/1 2 1 
 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.drs.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/


Тема 9 

Роль консалтингу у процесі 

удосконалення системи менеджменту 

організації 

7 

4 2/1 4 1 

 

Тема 10 

Нормативно-правова регламентація та 

порядок заснування підприємства 

консалтингового бізнесу 

7 

4 2/1 2 1 

 

Тема 11 Маркетинг консалтингових послуг 7 4 2/1 2 1  

Тема 12 
Фінансове планування в консалтинговій 

фірмі 
7 

4 2/1 2 1 
 

Тема13 Визначення ефекту від консультування 7 2 2/1 2 1  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
      

Разом годин 90 48 27/13 32 16 2 

 

 

 

РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

 

№ заняття Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 10 

Тема 1. Теоретичні засади управлінського консультування 2 

Тема 2. Організаційні засади функціонування консалтингових фірм 2 

Тема 3. Кадрове забезпечення консалтингової діяльності 2 

Тема 4. Особливості ринку консалтингових послуг 2 

Тема 5. Процес та технології управлінського консалтингу 4 

Тема 6.  
Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та попереднє 

діагностування проблем клієнта 
4 

Тема 7. Особливості розробки угод з управлінського консалтингу 2 

Тема 8. Презентація результатів консалтингової діяльності 2 

Тема 9. 
Роль консалтингу у процесі удосконалення системи менеджменту 

організації 
4 

Тема10. 
Нормативно-правова регламентація та порядок заснування 

підприємства консалтингового бізнесу 
2 

Тема 11 Маркетинг консалтингових послуг 2 

Тема 12 Фінансове планування в консалтинговій фірмі 2 

Тема 13. Визначення ефекту від консультування 2 

Разом годин 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять 

№ заняття Тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 4 

Тема 1. Теоретичні засади управлінського консультування 2 

Тема 2. Організаційні засади функціонування консалтингових фірм 2 

Тема 3. Кадрове забезпечення консалтингової діяльності 2 

Тема 4. Особливості ринку консалтингових послуг 1 

Тема 5 Процес та технології управлінського консалтингу 1 

Тема 6 
Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та попереднє 

діагностування проблем клієнта 
1 

Тема 7 Особливості розробки угод з управлінського консалтингу 1 

Тема 8 Презентація результатів консалтингової діяльності 1 

Тема 9 
Роль консалтингу у процесі удосконалення системи менеджменту 

організації 
1 

Тема 10 
Нормативно-правова регламентація та порядок заснування 

підприємства консалтингового бізнесу 
1 

Тема 11 Маркетинг консалтингових послуг 1 

Тема 12 Фінансове планування в консалтинговій фірмі 1 

Тема13 Визначення ефекту від консультування 1 

Разом годин 16 

 

7.3  Графік  консультацій 

 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількіст

ь 

 годин  

1. 

Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів, 

підготовки до семінарських занять, опрацювання рекомендованої літератури, 

щодо організації індивідуальної науково-дослідної роботи та виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання 

 

2. Консультація з підготовки до екзамену  

Разом годин  

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Альтернативи стратегічного консультування.  

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

3. Види стратегій консалтингової фірми.  

4. Необхідність кадрової політики консультаційної фірми. 

5. Суб’єкти українського ринку консалтингових послуг. 

6. Фактори впливу на попит консалтингових послуг. 



7. Вимоги до професійних компетенцій 

8. Проектний метод організації праці 

9. Процедура відбору консультантів 

10. Етапи системного підходу до стратегічного управління консалтингової фірми. 

11. Характеристика організаційно–правових форм консалтингових фірм, що здійснюють свою 

діяльність на українському ринку.  

12. Маркетингова діяльність консалтингової фірми  

13. Етапи розроблення стратегій консалтингової фірми. 

14. Бар’єри мобільності для підприємств груп А,В,С. 

15. Підходи до консультування. Перелічіть компетенції менеджера проекту (при побудові 

проектних підрозділів консалтингових фірм). 

16. Поняття «консалтингова послуга».  

17. Основні методи оплати праці консультанта.  

18. Труднощі при самостійному вирішення проблем без послуг консультанта  

19. Характеристика першої зустрічі з клієнтом та її мета  

20. Характеристика методів діагностування проблем клієнта.  

21. Характеристика привабливості моделей взаємовідносин консультанта – клієнта  

22. Перелік основних заборон при розробці та проведенні презентації консультаційних 

рекомендацій.  

23. Основні джерела інформації, які використовує консультант для вирішення проблем клієнтської 

організації.  

24. Основні розділи, які характеризують зміст консультаційної пропозиції.  

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

26. Якості особистості, які необхідні консультанту.  

27. Сутність та можливості методу комбінування.  

28. Підготовчий етап консультаційного процесу  

29. Ключові фактори, що допомагають утримати увагу співрозмовника. 

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

31. Оформлення консультаційної пропозиції.  

32. Процес налагодження контакту : консультант − клієнт  

33. Мета проведення основних видів презентації.  

34. Сутність прийняття управлінських рішень в консалтингу. 

35. Суть інформації, що міститься в фінансовому розділі.  

36. Поняття презентації результатів консультування. 

37. Поняття угода на консультування.  

38. Переваги при залученні зовнішнього консультування 

39. Мета написання підсумкового звіту. 

40. Спрямованість поведінки консультанта. 

41. Шляхи підвищення ефективності впровадження консультаційної пропозиції. 

42. Визначення поняття корпоративна соціальна відповідальність.  

43. Перелік базових цінностей консультанта.  

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

45. Основні причини опору змінам.  

46. Основні положення соціальної відповідальності бізнесу.  

47. Основні методи розрахунку економічного ефекту. 

48. Етапи процесу успішного управління змінами за Грейнером.  

49. Основні напрями оцінки консультування.  

50. Визначення ефекту від консультування.  

 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Семестровий залік не передбачає написання підсумкової контрольної роботи. Остаточною 

оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів поточного 

контролю. Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної 

роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення 



студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних занять/семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на практичних 

роботах/семінарських заняттях, дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування.  

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  навчальної діяльності студентів 

 

 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

20
...21 



п

ООО
ПО п

 

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та результати 

поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 

№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/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 

Поточний та модульний 

контроль 
Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 100 

балів Семінарські 

заняття 

Заліки по 

модулях 

(контрольн

і роботи) 

100 балів 



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. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, 

які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

 

 

 

 

 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання  5 балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими варіантами 
0 - 5 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь.  

1 бал 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
2 бали 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, 

вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід 

проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

2 бали 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

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. 

 

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.   

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.  

 

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. 

 

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.  
 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни «Управлінський консалтинг»  включає: 

 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 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Тема 4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення системи менеджменту 

організацій 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Визначення варіантів вирішення проблем клієнта в діяльності 

організації.  

2. Якість та результативність  управлінського консультування.  

3. Оцінювання ефективності консультативної діяльності 

Робота в малих 

групах 

1. Визначити варіанти вирішення проблем клієнта в діяльності 

організації.  

2. Оцінити результативність  управлінського консультування.  

3. Оцінити ефективності консультативної діяльності 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Які варіанти вирішення проблем клієнта в діяльності організації? 

2. Презентація ІНДЗ 

 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

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); 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/


 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


