
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Опис навчальної  дисципліни.   

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Курс 1 1 

Семестр  2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, у т.ч.: 90 90 

Аудиторні  30 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 60 86 

Форма семестрового контролю залік  залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова. 

3. Мета і завдання дисципліни 

Навчальна дисципліна «Управлінське консультування» є важлива для підготовки 

майбутніх спеціалістів. Роль соціально-психологічних знань в умовах нинішнього 

суспільства достатньо велика, оскільки сприяє вирішенню практичних психологічних 

завдань, що постають перед фахівцями різних рівнів не лише психологічного профілю. 

Мета навчальної дисципліни – опанування студентами теоретичними знаннями з 

питань управлінського консультування, надання уявлення про сучасний стан консалтингових 

послуг у світі та Україні. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес досягнення національних цілей 

та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, 

виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Управлінське консультування»:  

• узагальнення теоретичних засад у сфері управлінського консультування;  

• визначення суті, законів, принципів і механізмів управлінського консультування у 

розвитку суспільства;  

• опанування основами методології, технологіями та процедурами управлінського 

консультування об’єктів публічної сфери;  

• оволодіння методами формування, моніторингу та контролю консалтингових рішень 

на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної 

сфери, з позицій загальноцивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення 

наукових здобутків;  

• набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.  

4. Компетентності та програмні результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  

• предметну сферу і методологічну основу управлінського консультування;  

• перспективні наукові напрями розвитку управлінського консультування; 

• технології та процедури формування цілей управлінського консультування; 

• закони, принципи та механізми управлінського консультування;  

• засади, механізми, органи, методи та стилі управлінського консультування;  

• основні засади управлінського консультування у сфері публічного адміністрування;  

• особливості управлінського консультування у добровільних об’єднаннях;  

• особливості відповідальності суб’єктів управлінського консультування за 

правопорушення у цій сфері.  

Вміти:  



• підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, 

рекомендації (проекти) для суб’єкта управлінського консультування щодо визначення 

стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного 

аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери 

консультування (об’єкта управлінського консультування), застосовуючи методики 

визначення певних показників;  

• визначати технологію управління суб’єктом управлінського консультування, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з 

урахуванням особливостей цього суб’єкта; виробити процедури та основний зміст кожного 

етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, 

виконавців і вартості;  

• уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта 

управлінського консультування, його структурного підрозділу, оптимізації його 

функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських 

технологій;  

• застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності 

управлінського консультування в умовах соціально-економічних змін. 

Інтегральна 

компетентність - 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, 

передбачає проведення досліджень та / або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

управлінського консультування. 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та 

іншу в залежності від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план навчальної дисципліни для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Основні поняття про управлінське консультування 



Тема 1. Сутність та еволюція 

консалтингу 

8 2     6 

Тема 2. Характеристика ринку 

управлінського консультування за 

кордоном і в Україні 

10 2 2    6 

Тема 3. Причини попиту на 

консалтингові послуги і популярності 

професії консультанта з управління 

10      10 

Тема 4. Консультанти універсали і 

спеціалісти 

6 2     4 

Тема 5. Базові цінності організації і 

проблеми організації з позиції 

консалтингу 

6 2     4 

Тема 6. Типові методи самодіагностики 

організації 

8  2    6 

Тема 7. Основні методи діагностики 

організації 

8 2 2    4 

Модульний контроль        

Разом 56 10 6    40 

Змістовий модуль 2. Основні поняття про управлінське консультування 

Тема 8. Особливості взаємодії 

консультанта з клієнтом, 

консалтинговий проект 

6 2     4 

Тема 9. Консультування і зміни в 

організації 

8 2 2    4 

Тема 10. Структура консультаційної 

служби, професійна діяльність 

консалтингових компаній і асоціацій 

6 2     4 

Тема 11. Маркетинг у сфері 

консалтингу 

6 2     4 

Тема 12. Стратегія ціноутворення 

консалтингових послуг та фінансове 

планування консалтингової діяльності 

8 2 2    4 

Модульний контроль        

Разом 16 10 4    20 

Усього 90 20 10    60 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Основні поняття про управлінське консультування 

Тема 1. Сутність та еволюція 

консалтингу 

9 1     8 

Тема 2. Характеристика ринку 

управлінського консультування за 

кордоном і в Україні 

10      10 

Тема 3. Причини попиту на 

консалтингові послуги і популярності 

професії консультанта з управління 

10      10 

Тема 4. Консультанти універсали і 8      8 



спеціалісти 

Тема 5. Базові цінності організації і 

проблеми організації з позиції 

консалтингу 

6      6 

Тема 6. Типові методи самодіагностики 

організації 

9  1    8 

Тема 7. Основні методи діагностики 

організації 

8      8 

Модульний контроль        

Разом 60 1 1    58 

Змістовий модуль 2. Основні поняття про управлінське консультування 

Тема 8. Особливості взаємодії 

консультанта з клієнтом, 

консалтинговий проект 

7 1     6 

Тема 9. Консультування і зміни в 

організації 

6      6 

Тема 10. Структура консультаційної 

служби, професійна діяльність 

консалтингових компаній і асоціацій 

6      6 

Тема 11. Маркетинг у сфері 

консалтингу 

6      6 

Тема 12. Стратегія ціноутворення 

консалтингових послуг та фінансове 

планування консалтингової діяльності 

5  1    4 

Модульний контроль        

Разом 30 1 1    28 

Усього 90 2 2    86 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль I. Основні поняття про управлінське консультування 

Тема 1. Сутність та еволюція консалтингу.  

Управлінське консультування як процес, служба, бізнес. Характерні риси 

управлінського консультування: професійна допомога керівникам організацій, дорадча 

служба, незалежна консультаційна служба. Управлінське консультування у західних країнах. 

Управлінське консультування у країнах східної Європи. Управлінське консультування в 

СРСР.  

Література [1–5; 7–9] 

 

Тема 2. Характеристика ринку управлінського консультування за кордоном і в 

Україні. 

Ринок управлінського консультування за кордоном. Поняття малої, середньої і 

великої консалтингової компанії. Ринок консалтингових послуг в Україні. Спрямованість 

ринку.   

Література [4; 9; 10; 16] 

 

Тема 3. Причини попиту на консалтингові послуги і популярності професії 

консультанта з управління. 

Економія коштів. Особливі знання і навички консультантів. Дефіцит часу у 

співробітників організації. Безсторонній погляд з боку. Обґрунтування рішень, прийнятих 

керівництвом організації. Навчання шляхом консультування. Складність структури 

організації (бізнесу). Попит на консалтингові послуги залежно від етапу економічного циклу. 

Роль бар’єрів входу в консалтинговий бізнес. Попит на консультантів в організаціях, які 

потрібують висококваліфікованих спеціалістів.  

Література [1–4; 10] 



 

Тема 4. Консультанти універсали і спеціалісти.  

Вимоги до консультанта з управління Консультанти-універсали. Консультанти-

спеціалісти. Вимоги до консультантів з управління: технічні навички, навички 

міжособистісного спілкування, консалтингові навички.  

Література [1–5; 7]  

 

Тема 5. Базові цінності організації і проблеми організації з позиції консалтингу. 

Поняття керованості організації. Інноваційність організації. Клієнтність організації. 

Проблеми у побудові організації. Проблеми в організаційних відносинах. Проблеми в 

управлінських рішеннях.  

Література [5]  

 

Тема 6. Типові методи самодіагностики організації. 

Метод «Метафора». Метод «Хрестовина». Метод аналізу життєвого циклу організації. 

Метод аналізу управлінських помилок. Метод аналізу проблем організації.  

Література [5; 6]  

Тема 7. Основні методи діагностики організації.  

Види тестів (анкет) та вимоги до них. Етичні норми тестування Діагностичне 

інтерв’ю: ознайомлювальне, розвивальне (інтерв’ю за цілями, за проблемами, позиційний 

аналіз організації). Аналіз розпорядливої документації: вимірювання керованості організації, 

оцінювання стилю управління керівника організації. Діагностичне спостереження за 

поведінкою в організації: активне діагностичне спостереження, стороннє спостереження, 

діагностика за слабкими сигналами. Загальні вимоги до тестів. Тести: постановка питань, 

твердження, розміщення питань, формат анкети та інструкція. Варіанти шкал та оцінок у 

тестах. Види анкет. Анкети: коригування анкет, збирання даних, аналіз результатів 

досліджень. Етичні норми тестування.  

Література [5; 11; 12–14]  

 

 

Змістовий модуль ІІ. Консалтинг як процес, професійна служба, бізнес 

Тема 8. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом, консалтинговий проект. 

Взаємодія консультанта з клієнтом як спеціаліста, виконавця, партнера. Причини 

необхідності співробітництва консультанта з клієнтом. Типові правила поведінки клієнта і 

консультанта при виконанні консалтингового проекту. Життєвий цикл і етапи 

консалтингового проекту. Підготовчий етап консалтингового проекту (перший контакт з 

клієнтом, попередній діагноз проблеми, планування завдання, пропозиції клієнту, контракт 

на консультування). Постановка діагнозу проблеми організації (опис проблеми, збирання та 

аналіз інформації, подання проміжного звіту). Планування змін в  організації. Упровадження 

консалтингового проекту. Завершення консалтингового проекту.  

Література [1–3; 5; 7]  

 

Тема 9. Консультування і зміни в організації. 

Характер змін в організації. Причини опору змінам. Основні види змін в організації: 

незаплановані зміни, планові зміни, нав’язані зміни, зміни з участю персоналу, зміни з 

використанням переговорів. Управління процесом змін в організації.  

Література [1; 7]  

 

Тема 10. Структура консультаційної служби, професійна діяльність консалтингових 

компаній і асоціацій 

Консалтингові компанії (малі, середні, великі). Внутрішні консультанти. Окремі 

(індивідуальні) консультанти. Консультуючі викладачі. Стратегія консалтингових компаній. 

Правові форми консалтингового бізнесу. Типова організаційна структура консалтингової 

компанії. Управління виконанням консалтингового проекту. Відбір кадрів у консалтингову 



компанію. Навчання консультантів у консалтингових компаніях. Організаційна культура в 

консалтингових компаніях. Професійні консалтингові асоціації. Українські асоціації 

консультантів. Етичні норми і стандарти практичної діяльності консалтингових компаній.  

Література [1–5; 7]  

 

Тема 11. Маркетинг у сфері консалтингу. 

Імідж консультанта. Способи набуття досвіду, який потрібен консультанту. 

Рекомендації клієнтів – ознака високого іміджу консультанта. Види маркетингу 

консалтингових послуг: публікації книг, статей, брошур; реклама у засобах масової 

інформації; заходи РК; торгові ярмарки та виставки; презентації; контакти без попередження 

(попередній маркетинговий лист, візити без попередження, телефонні розмови).  

Література [1; 3; 5; 7]  

 

Тема 12. Стратегія ціноутворення консалтингових послуг та фінансове планування 

консалтингової діяльності. 

 Безкоштовні та платні консалтингові послуги. Чинники, від яких залежить 

ціноутворення консалтингових послуг. Визначення ціни консалтингових послуг: планування 

від потреб, планування від клієнта. Види оплати консалтингових послуг: погодинна, 

фіксована, за одну людину, за фактом виконання робіт, відсоток від результату. Фінансове 

планування в консалтингових компаніях. Фінансове планування окремих консультантів.  

Література [1; 3; 5; 7] 



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Лекція 1. Сутність та еволюція консалтингу. 

Мета лекції – розглянути сутність консалтингу та еволюцію консалтингу. 

1. Управлінське консультування як процес, служба, бізнес.  

2. Характерні риси управлінського консультування: професійна допомога керівникам 

організацій, дорадча служба, незалежна консультаційна служба.  

3. Управлінське консультування у західних країнах.  

Опорні поняття: управлінське консультування, дорадча служба, незалежна консультаційна 

служба. 

Література [1–5; 7–9] 

 

Лекція 2. Характеристика ринку управлінського консультування за кордоном і в 

Україні. 
Мета лекції – охарактеризувати ринок управлінського консультування за кордоном і в 

Україні. 

1. Ринок управлінського консультування за кордоном.  

2. Поняття малої, середньої і великої консалтингової компанії.  

3. Ринок консалтингових послуг в Україні. 

4.  Спрямованість ринку.  

Опорні поняття: ринок управлінського консультування, консалтингові компанії, 

консалтингова послуга. 

Література [4; 9; 10; 17]  

 

Лекція 3. Причини попиту на консалтингові послуги і популярності професії 

консультанта з управління  

Мета лекції – розглянути причини попиту на консалтингові послуги і популярності професії 

консультанта з управління. 

1. Особливі знання і навички консультантів.  

2. Дефіцит часу у співробітників організації.  

3. Обґрунтування рішень, прийнятих керівництвом організації.  

4. Навчання шляхом консультування.  

5. Попит на консалтингові послуги залежно від етапу економічного циклу.  

6. Попит на консультантів в організаціях, які потрібують висококваліфікованих 

спеціалістів.  

Опорні поняття: консультант, дефіцит часу, управлінське рішення. 

Література [1–4; 10] 

Лекція 4. Консультанти універсали і спеціалісти.  

Мета лекції – розглянути особливості консультантів універсалів та спеціалістів. 

1. Вимоги до консультанта з управління. 

2. Консультанти-універсали.  

3. Консультанти-спеціалісти.  

4. Вимоги до консультантів з управління: технічні навички, навички 

міжособистісного спілкування, консалтингові навички.  

Опорні поняття: консультант з управління, консультант-універсал, консультант-

спеціалісти, технічні навички, навички міжособистісного спілкування, консалтингові 

навички. 

Література [1–5; 7]  

 

 

Лекція 5. Базові цінності організації і проблеми організації з позиції консалтингу  

Мета лекції – розглянути базові цінності організації і проблеми організації з позиції 

консалтингу. 

1. Поняття керованості організації.  



2. Інноваційність організації.  

3. Клієнтність організації.  

4. Проблеми у побудові організації.  

Опорні поняття: керованість організації, інноваційність організації, клієнтність, 

побудова організації, управлінські рішення. 

Література [5]  

Лекція 6. Типові методи самодіагностики організації  

Мета лекції – розглянути типові методи самодіагностики організації. 

1. Метод «Метафора».  

2. Метод «Хрестовина».  

3. Метод аналізу життєвого циклу організації.  

4. Метод аналізу управлінських помилок.  

5. Метод аналізу проблем організації.  

Опорні поняття: метод «метафора», метод «хрестовина», життєвий цикл організації, 

управлінська помилка. 

Література [5; 6]  

Лекція 7. Основні методи діагностики організації.  

Мета лекції – розглянути основні методи діагностики організації. 

1. Види тестів (анкет) та вимоги до них.  

2. Етичні норми тестування. 

3.  Діагностичне інтерв’ю.  

4. Діагностичне спостереження за поведінкою в організації.  

5. Тести: постановка питань, твердження, розміщення питань, формат анкети та 

інструкція.  

6. Варіанти шкал та оцінок у тестах.  

7. Анкети: коригування анкет, збирання даних, аналіз результатів досліджень.  

Опорні поняття: тести, анкети, етичні норми тестування, діагностичне інтерв’ю, 

керованість організації, стиль управління, активне діагностичне спостереження, стороннє 

спостереження, діагностика за слабкими сигналами, види анкет. 

Література [5; 11; 12–14] 

Змістовий модуль ІІ. Консалтинг як процес, професійна служба, бізнес 

Лекція 8. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом, консалтинговий проект  

Мета лекції – розглянути особливості взаємодії консультанта з клієнтом, консалтинговий 

проект. 

1. Причини необхідності співробітництва консультанта з клієнтом.  

2. Типові правила поведінки клієнта і консультанта при виконанні консалтингового 

проекту.  

3. Життєвий цикл і етапи консалтингового проекту.  

4. Підготовчий етап консалтингового проекту.  

5. Постановка діагнозу проблеми організації (опис проблеми, збирання та аналіз 

інформації, подання проміжного звіту).  

6. Упровадження консалтингового проекту.  

7. Завершення консалтингового проекту. 

Опорні поняття: спеціаліст, виконавець, партнер, зміни в організації, 

консалтинговий проект, життєвий цикл консалтингового проекту, етапи консалтингового 

проекту, попередній діагноз проблеми, планування завдання, пропозиції клієнту, контракт на 

консультування, збирання та аналіз інформації, подання проміжного звіту, управління змін в 

організації. 

 Література [1–3; 5; 7]  

 

 

Лекція 9. Консультування і зміни в організації 

Мета лекції – розглянути особливості консультування і змін в організації. 

1. Характер змін в організації.  



2. Причини опору змінам.  

3. Основні види змін в організації.  

4. Управління процесом змін в організації.  

Опорні поняття: управління змінами, опір змінами, незаплановані зміни, планові 

зміни, нав’язані зміни, зміни з участю персоналу, зміни з використанням переговорів. 

Література [1; 7]  

 

Лекція 10. Структура консультаційної служби, професійна діяльність консалтингових 

компаній і асоціацій  

Мета лекції – розглянути структуру консультаційної служби, професійна діяльність 

консалтингових компаній та асоціацій. 

1. Консалтингові компанії (малі, середні, великі).  

2. Стратегія консалтингових компаній.  

3. Правові форми консалтингового бізнесу.  

4. Типова організаційна структура консалтингової компанії.  

5. Відбір кадрів у консалтингову компанію.  

6. Організаційна культура в консалтингових компаніях.  

Опорні поняття: консультаційна служба, внутрішні консультанти, стратегія 

консалтингової компанії, організаційна структура консалтингової компанії, управління 

виконанням консалтингового проекту, організаційна культура, професійні консалтингові 

асоціації, Українські асоціації консультантів. 

Література [1–5; 7]  

Лекція 11. Маркетинг у сфері консалтингу  

Мета лекції – розглянути маркетинг у сфері консалтингу. 

1. Імідж консультанта.  

2. Способи набуття досвіду, який потрібен консультанту.  

3. Види маркетингу консалтингових послуг: публікації книг, статей, брошур; реклама 

у засобах масової інформації; заходи РК; торгові ярмарки та виставки; презентації; 

контакти без попередження.  

Опорні поняття: імідж консультанта, маркетинг, попередній маркетинговий лист, 

візити без попередження, телефонні розмови, торгові ярмарки, торгові вистави, контакти без 

попередження. 

Література [1; 3; 5; 7]  

Лекція 12. Стратегія ціноутворення консалтингових послуг та фінансове планування 

консалтингової діяльності  

Мета лекції – розглянути стратегію ціноутворення консалтингових послуг та фінансове 

планування консалтингової діяльності. 

1. Безкоштовні та платні консалтингові послуги.  

2. Чинники, від яких залежить ціноутворення консалтингових послуг.  

3. Визначення ціни консалтингових послуг: планування від потреб, планування від 

клієнта.  

4. Види оплати консалтингових послуг: погодинна, фіксована, за одну людину, за 

фактом виконання робіт, відсоток від результату.  

5. Фінансове планування в консалтингових компаніях.  

Опорні поняття: стратегія ціноутворення, фінансове планування, безкоштовні 

консалтингові послуги, платні консалтингові послуги, ціна консалтингової послуги, 

погодинна оплата консалтингових послуг, оплата за людину,  оплата за фактом виконання 

робіт, відсоток від результату.  

 

Література [1; 3; 5; 7] 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття № 1. Сутність та еволюція консалтингу  

1. Управлінське консультування як процес, служба, бізнес.  



2. Характерні риси управлінського консультування: професійна допомога керівникам 

організацій, дорадча служба, незалежна консультаційна служба.  

3. Управлінське консультування у західних країнах. Управлінське консультування у 

країнах східної Європи.  

4. Управлінське консультування в СРСР.  

 

Семінарське заняття № 2. Характеристика ринку управлінського консультування за 

кордоном і в Україні 
1. Ринок управлінського консультування за кордоном.  

2. Поняття малої, середньої і великої консалтингової компанії.  

3. Ринок консалтингових послуг в Україні. 

4. Спрямованість ринку.   

Література [4; 9; 10; 17]  

  

Семінарське заняття № 3 Причини попиту на консалтингові послуги і популярності 

професії консультанта з управління  

1. Особливі знання і навички консультантів.  

2. Дефіцит часу у співробітників організації.  

3. Безсторонній погляд з боку.  

4. Обґрунтування рішень, прийнятих керівництвом організації.  

5. Навчання шляхом консультування.  

6. Складність структури організації (бізнесу).  

7. Попит на консалтингові послуги залежно від етапу економічного циклу.  

8. Попит на консультантів в організаціях, які потрібують висококваліфікованих 

спеціалістів.  

Семінарське заняття № 4.  Консультанти універсали і спеціалісти.  

1. Вимоги до консультанта з управління. 

2. Консультанти-універсали.  

3. Консультанти-спеціалісти.  

4. Вимоги до консультантів з управління: технічні навички, навички 

міжособистісного спілкування, консалтингові навички.  

 

Семінарське заняття № 5.  Базові цінності організації і проблеми організації з позиції 

консалтингу  

1. Поняття керованості організації.  

2. Інноваційність організації.  

3. Клієнтність організації.  

4. Проблеми у побудові організації.  

5. Проблеми в організаційних відносинах.  

6. Проблеми в управлінських рішеннях.  

Література [5]  

Семінарське заняття № 6. Типові методи самодіагностики організації  

1. Метод «Метафора».  

2. Метод «Хрестовина».  

3. Метод аналізу життєвого циклу організації.  

4. Метод аналізу управлінських помилок.  

5. Метод аналізу проблем організації.  

Додаткові питання: 

1. Яку орієнтацію векторів доцільно мати організації, що вдається до методу 

самодіагностики «Хрестовина»?  

2. Яку орієнтацію векторів доцільно мати організації, що вдається до методу 

самодіагностики «Метафора»?  

3. Яку орієнтацію векторів доцільно мати організації, що вдається до методу 

самодіагностики «Життєвий цикл організації»?  



 

Література [5; 6]  

Семінарське заняття № 7. Основні методи діагностики організації.  

1. Види тестів (анкет) та вимоги до них.  

2. Етичні норми тестування. 

3.  Діагностичне інтерв’ю: ознайомлювальне, розвивальне (інтерв’ю за цілями, за 

проблемами, позиційний аналіз організації).  

4. Аналіз розпорядливої документації: вимірювання керованості організації, 

оцінювання стилю управління керівника організації.  

5. Діагностичне спостереження за поведінкою в організації. Загальні вимоги до тестів.  

6. Тести: постановка питань, твердження, розміщення питань, формат анкети та 

інструкція.  

7. Варіанти шкал та оцінок у тестах.  

8. Види анкет.  

9. Анкети: коригування анкет, збирання даних, аналіз результатів досліджень.  

Література [5; 11; 12–14] 

Змістовий модуль ІІ. Консалтинг як процес, професійна служба, бізнес 

Семінарське заняття № 8. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом, 

консалтинговий проект  

1. Взаємодія консультанта з клієнтом як спеціаліста, виконавця, партнера.  

2. Причини необхідності співробітництва консультанта з клієнтом.  

3. Типові правила поведінки клієнта і консультанта при виконанні консалтингового 

проекту.  

4. Життєвий цикл і етапи консалтингового проекту.  

5. Підготовчий етап консалтингового проекту (перший контакт з клієнтом, 

попередній діагноз проблеми, планування завдання, пропозиції клієнту, контракт на 

консультування).  

6. Постановка діагнозу проблеми організації (опис проблеми, збирання та аналіз 

інформації, подання проміжного звіту).  

7. Планування змін в організації.  

8. Упровадження консалтингового проекту.  

9. Завершення консалтингового проекту. 

Література [1–3; 5; 7]  

Семінарське заняття № 9. Консультування і зміни в організації 

1. Характер змін в організації.  

2. Причини опору змінам.  

3. Основні види змін в організації.  

4. Управління процесом змін в організації.  

Література [1; 7]  

Семінарське заняття № 10. Структура консультаційної служби, професійна діяльність 

консалтингових компаній і асоціацій  

1. Консалтингові компанії (малі, середні, великі).  

2. Внутрішні консультанти. Окремі (індивідуальні) консультанти.  

3. Консультуючі викладачі.  

4. Стратегія консалтингових компаній.  

5. Правові форми консалтингового бізнесу.  

6. Типова організаційна структура консалтингової компанії.  

7. Відбір кадрів у консалтингову компанію.  

8. Навчання консультантів у консалтингових компаніях.  

9. Організаційна культура в консалтингових компаніях.  

10. Професійні консалтингові асоціації.  

11. Українські асоціації консультантів.  

12. Етичні норми і стандарти практичної діяльності консалтингових компаній.  

Література [1–5; 7]  



Семінарське заняття № 11. Маркетинг у сфері консалтингу  

1. Імідж консультанта.  

2. Способи набуття досвіду, який потрібен консультанту.  

3. Рекомендації клієнтів – ознака високого іміджу консультанта.  

4. Види маркетингу консалтингових послуг: публікації книг, статей, брошур; реклама 

у засобах масової інформації; заходи РК; торгові ярмарки та виставки; презентації; 

контакти без попередження.  

Література [1; 3; 5; 7]  

Семінарське заняття № 12. Стратегія ціноутворення консалтингових послуг та 

фінансове планування консалтингової діяльності  

1. Безкоштовні та платні консалтингові послуги.  

2. Чинники, від яких залежить ціноутворення консалтингових послуг.  

3. Визначення ціни консалтингових послуг: планування від потреб, планування від 

клієнта.  

4. Види оплати консалтингових послуг: погодинна, фіксована, за одну людину, за 

фактом виконання робіт, відсоток від результату.  

5. Фінансове планування в консалтингових компаніях.  

6. Фінансове планування окремих консультантів.  

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента  

 Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 5 5 5 5 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарську занятті 10 3 30 2 20 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота ( в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдання для самостійної 

роботи 

5 7 35 5 25 

Виконання модульної роботи  25 1 25 2 25 

Виконання ІНДЗ      

Разом - 98 - 77 

Максимальна кількість балів :  175 

175:100=1,75. Студент набрав : Х : 1,75 = загальна кількість балів. - 

 

7.2.Завдання для самостійної роботи студентів 

Частина курсу «Управлінське консультування» виноситься на самостійне 

вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння 

студентів самостійно мислити та успішно застосовувати теоретичні знання на практиці.  

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної 



літератури, окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в 

позаурочний час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання 

виконуються в окремому зошиті і перевіряються під час семінарських занять. В зошиті слід 

акуратно, без скорочення слів  виконати всі навчальні завдання. 

 

 

№ 

з/п 
Найменування робіт 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 

Історія становлення та розвитку психологічного консалтингу в 

світі. 6 8 

2 Інфраструктура консультаційної служби в Німеччині. 6 10 

3 Роль бар’єрів входу в консалтинговий бізнес. 10 10 

4 Вимоги до консультантів універсалів і спеціалістів. 4 8 

5 

Охарактеризуйте канали отримання інформації експертами-

консультантами. 4 6 

6 

Скільки часу, як правило, необхідно для самодіагностики 

організації. 
6 8 

7 Етичні норми тестування. 4 8 

8 

Скласти договір на надання консультаційних послуг. 
4 6 

9.  Участь консультанта у процесі внесення змін в організацію. 4 6 

10 Управління виконанням консалтингового проекту. 4 6 

11. Методи просування консалтингових послуг. 4 6 

12. Методи розрахунку вартості консультаційного проекту. 4 4 

Разом 60 86 

                                                                             

Критерії оцінювання: 

Змістовність – 3 бали. 

Відповідність темі та стилю оформлення -2 бали. 

 

7.3 Форми проведення модульного контролю 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. Студентам пропонуються тестові 

завдання у кількості  25 питань 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної  відповіді; 

- встановлення відповідності встановлених наборів тверджень; 

- завдання на розпізнавання та відтворення правильної  відповіді. 

Критерії оцінювання: 

Максимально 25 балів. 

7.4  Форми проведення семестрового контролю 

Залік 

7.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю 

1. Основні підходи до розуміння управлінського консультування та його еволюція.  

2. Три підходи до визначення управлінського консультування.  

3. Сутність консалтингу: характерні прикмети.  

4. Еволюція консалтингу в західних країнах.  

5. Ринок консалтингових послуг за кордоном.  

6. Характеристика ринку управлінського консультування в Україні.  

7. Причини потреб у послугах консультантів з управління.  

8. Причини популярності професії консультанта з управління.  

9. Типологія консультантів з управління.  



10. Вимоги до консультанта з управління.  

11. Базові цінності організації.  

12. Проблеми організації з позиції консалтингу: проблеми в будові організацій.  

13. Проблеми організації з позиції консалтингу: проблеми в організаційних відносинах.  

14. Проблеми організації з позиції консалтингу: проблеми в управлінських рішеннях.  

15. Типові методи самодіагностики організації: метод «Метафора».  

16. Типові методи самодіагностики організації: метод «Хрестовина».  

17. Типові методи самодіагностики організації: метод аналізу «Життєвого циклу організації». 

18. Основні методи діагностики організації: діагностичне інтерв’ю за цілями.  

19. Основні методи діагностики організації: діагностичне інтерв’ю за проблемами.  

20. Основні методи діагностики організації: позиційний аналіз організації.  

21. Основні методи діагностики організації: аналіз розпорядчої документації (вимірювання 

керованості організації).  

22. Основні методи діагностики організації: аналіз розпорядчої документації (оцінювання 

стилю управління керівника організації).  

23. Основні методи діагностики організації: активне діагностичне спостереження.  

24. Основні методи діагностики організації: стороннє спостереження.  

25. Основні методи діагностики організації: діагностика за слабкими сигналами.  

26. Основні методи діагностики організації: анкетування.  

27. Етичні проблеми тестування.  

28. Особливості взаємодії клієнта і консультанта як виконавця.  

29. Особливості взаємодії клієнта і консультанта як спеціаліста.  

30. Особливості взаємодії клієнта і консультанта як партнера.  

31. Стисла характеристика консалтингового проекту.  

32. Консалтинговий проект: підготовчий етап.  

33. Консалтинговий проект: постановка діагнозу.  

34. Консалтинговий проект: планування змін.  

35. Консалтинговий проект: упровадження змін.  

36. Консалтинговий проект: завершення проекту.  

37. Консультування та зміни в організації: причини опору змінам.  

38. Консультування та зміни в організації: основні види змін в організаціях.  

39. Консультування та зміни в організації: управління змінами в організаціях.  

40. Структура консультаційної служби: консалтингові компанії.  

41. Структура консультаційної служби: внутрішні консультанти.  

42. Структура консультаційної служби: одиночні консультанти та викладачі, що 

консультують.  

43. Стратегія консалтингових компаній.  

44. Правові форми консалтингових компаній.  

45. Типова організаційна структура консалтингової компанії.  

46. Управління виконанням консалтингового проекту.  

47. Відбір кадрів у консалтингову компанію.  

48. Навчання кадрів у консалтингових компаніях.  

49. Організаційна культура у консалтингових компаніях.  

50. Українські асоціації консультантів.  

51. Маркетинг у сфері консалтингу.  

52. Маркетинг у сфері консалтингу: контакти без попередження.  

53. Ціноутворення консалтингових послуг: безплатні та платні консалтингові послуги.  

54. Ціноутворення консалтингових послуг: визначення ціни консалтингових послуг.  

55. Ціноутворення консалтингових послуг: види оплат консалтингових послуг.  

56. Фінансове планування в консалтингових компаніях.  

57. Характер консультування із загальних питань управління.  

58. Консультування з питань управління малими підприємствами.  

59. Консультування із реструктуризації підприємства (на прикладі реструктуризації одного з 

органів влади).  



60. Комплектування штатів і відбір персоналу.  

 

7.6. Шкала відповідності оцінок. 
Рейтинг 

студента 

Оцінка за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

за національною 

системою 

за системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) -відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище середніх 

стандартів, але з деякими неточностями 
Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, 

але зі значною кількістю недоліків 
Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання 

відповідає мінімальними критеріями 
Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна 

додаткова робота для успішного складання 

екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий повторний 

курс 

Незадовільно 2 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до підсумкового 

контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої 

студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

8. Рекомендовані джерела: 

Основна 

1. Соколенко В. А. Основи управлінського консультування : навч.-метод. посіб. / В. А. 

Соколенко, О. Ю. Лінькова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 216 с. 

2. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Шелегеда Б.Г., Шарнопольська 

О.М., Василишина Л.М. – Донецьк : ТОВ „ВРА Епіцентр”. – 2013. – 188 с. 

3. Управленческое консультирование. Введение в профессию. [Management Consulting. 

A quite to the profession (fours edition)] / под ред. М. Кубра: пер. с англ.; науч. ред. А. 

А. Гладышев. – М.: Платинум, 2004.  

4.  Управленческий консультант. Настольная книга руководителя. – К.: ТзОВ “БУК”, 

2005.  

5. Управлінський консалтинг : / [Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко 

Т.Д.] – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 336 с. 

 

Додаткова 

6. Бейч Э. Консалтинговый бизнес / пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006.  

7. Бивас С., Твитчелл Д. Руководство по управленческому консалтингу / пер. с англ. – 
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