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Управлінське консультування (консалтинг) в Україні поступово стає 

складовою не тільки бізнес-індустрії, а й сфери публічного управління 
(адміністрування), що свідчить про перехід вітчизняної економіки на ринкові 
рейки. Однак бурхливе зростання кількості конкуруючих консалтингових 
компаній визначає і зростання вимог до якості консультаційних послуг, потребує 
детального розуміння специфіки професії консультанта, його ролі у розв’язанні 
завдань, які стоять перед організацією клієнта. Для успішної консалтингової 
діяльності, з одного боку, консультант з управління повинен мати високі 
професійні якості, а з іншого – керівник і менеджери організації клієнта повинні 
вміло й вчасно використовувати досвід і знання консультанта. 

Навчальна дисципліна «Управлінське консультування» є складовою циклу 
професійно-практичної підготовки студентів освітнього рівня спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування». 

Мета навчальної дисципліни – це опанування студентами теоретичних 
знань з питань управлінського консультування, надання уявлення про сучасний 
стан консалтингових послуг у світі та Україні. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – це 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 загально цивілізаційних 
цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків; 

 набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 
результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери. 

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; 
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 основні засади управлінського консультування у сфері публічного 
адміністрування; 

 особливості управлінського консультування в добровільних 
об'єднаннях; 

 особливості відповідальності суб'єктів управлінського 
консультування за правопорушення у цій сфері. 

уміти:  
 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. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана з іншими 
навчальними курсами з усіх напрямів менеджменту і спрямована на підготовку 
спеціаліста у сфері публічного управління (адміністрування), який володітиме 
сучасними методами управління, навичками організаційної та консультативної 
роботи. 

Засоби контролю знань студентів з дисципліни: 
- поточний контроль студентів проводиться з метою перевірки 

засвоєння ними основних положень лекційного матеріалу. Він здійснюється на 
семінарських заняттях, шляхом опитування (письмового та усного), тестування, 
прослуховуванням доповідей та рефератів студентів, оцінки якості відповідей на 
контрольні запитання, індивідуальні та творчі завдання; 

- підсумковий (модульний) контроль – здійснюється за рахунок аналізу 
результатів модульних контролів студентів за темами навчальної дисципліни. 
Підсумкова оцінка розраховується як сумарний бал успішності кожного студента 
за заліковими модулями навчальної дисципліни та під час проведення заліку за 
означеним у навчальній програмі переліком питань; 

- підсумково-модульний контроль за дисципліну здійснюється з 
урахуванням середньозваженого усіх оцінок за залікові модулі. Підсумково-
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модульна оцінка може перескладатися з метою її підвищення в період проведення 
тижнів академічного контролю за означеними у навчальній програмі переліком 
питань. 

 
 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни «Управлінське консультування» 

 
Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у 

вільний від аудиторних занять час. 
До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти виконують під 

час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі підготовки індивідуальних 
завдань, навчально-пошукової або науково-дослідної діяльності. Це не залежить 
від того, здійснюється робота за умов консультування викладачем, або без його 
участі; поза розкладом, або за розкладом, що регламентує самостійну підготовку. 

З дисципліни «Управлінське консультування» рекомендуються такі види 
самостійної роботи: 

- самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних тем 
дисципліни та окремих питань; 

- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і 
спеціальною літературою; 

- підготовка до семінарських занять за допомогою статей з наукових 
періодичних журналів та авторефератів дисертацій; 
- виконання індивідуальних завдань; 
- виконання творчих завдань; 
- підготовка до контрольних робіт та модульного тестування; 
- написання рефератів; 
- підготовка доповідей на студентські наукові конференції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» 
 

№ пор. Назва змістового модуля і теми 
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Змістовий модуль І. Основні поняття про управлінське 
консультування  

1 Сутність та еволюція консалтингу. 
2 Характеристика ринку управлінського консультування за 

кордоном і в Україні. 
3 Причини попиту на консалтингові послуги і популярності професії 

консультанта з управління. 
4 Консультанти універсали і спеціалісти. Вимоги до консультанта з 

управління. 
5 Базові цінності організації і проблеми організації з позиції 

консалтингу. 
6 Типові методи самодіагностики організації. 
7 Основні методи діагностики організації. Види тестів (анкет) та 

вимоги до них. Етичні норми тестування. 
Змістовий модуль ІІ. 

Консалтинг як процес, професійна служба, бізнес 
8 Особливості взаємодії консультанта з клієнтом, консалтинговий 

проект. 
9 Консультування, зміни в організації. 
10 Структура консультаційної служби, професійна діяльність 

консалтингових компаній і асоціацій. 
11 Маркетинг у сфері консалтингу. 

12 
Стратегія ціноутворення консалтингових послуг та фінансове 
планування консалтингової діяльності. 

Разом  годин: 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

 
Тема 1. Сутність та еволюція консалтингу 

 
Теми доповідей 
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1. Що розуміється під процесом консультування? 
2. Яка якість відрізняє менеджера від консультанта з управління? 
3. Розкрийте поняття управлінського консультування як дорадчої 

служби. 
4. Розкрийте природу професіоналізму консультанта з управління. 
5. Поясніть необхідність незалежності консультанта від клієнта. 
6. Перелічити родоначальників управлінського консультування. 
7. Перелічити країни Східної Європи, у яких почала активно 

розвиватися консалтингова діяльність. 
8. Поясніть природу особливих знань і навичок консультантів з 

управління. 
 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
2. Поняття управлінського консультування як процес, діяльність 

професійної служби та бізнес. 
3. Характерні ознаки управлінського консультування. 
4. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
5. Еволюція управлінського консультування у західних країнах. 
6. Управлінське консультування у країнах Східної Європи та СРСР. 
7. Управлінське консультування в сучасній Україні. 

 
Література [1–5; 7–9] 

 
Тема 2. Характеристика ринку управлінського консультування за кордоном і в 

Україні 
 
Теми доповідей 
1. Оцініть обсяг світового ринку консалтингових послуг. 
2. Скільки консультантів працюють у малій, середній і великій іноземній 

консалтинговій компанії? 
3. Який доход мають малі, середні та великі іноземні консалтингові 

компанії? 
4. Скільки консультантів працюють у середньому в українській 

консалтинговій компанії? 
5. Назвіть моделі менеджменту, характерні для більшості українських 

підприємств. 
 
Теми рефератів 
1. Ринок консалтингових послуг у США і розвинених європейських 

країнах. 
2. Опишіть спеціалізації кількох великих іноземних консалтингових 

компаній. 
3. Дайте характеристику ринку консалтингових послуг в Україні. 
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4. Асортимент консалтингових послуг в Україні. 
5. Види консалтингових послуг. 
 

Література [4; 9; 10; 17] 
 

Тема 3. Причини попиту на консалтингові послуги і популярності професії 
консультанта з управління 

 
Теми доповідей 
1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
2. Поясніть причину економії коштів клієнта через залучення 

консультанта. 
3. Поясніть природу особливих знань і навичок консультантів з 

управління. 
4. Чому успішні компанії вдаються до послуг консультантів? 
5. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
6. Причини популярності професії консультанта з управління. 
 
Теми рефератів 
1. Шляхи одержання особливих знань і навичок консультантів. 
2. Неупереджений погляд з боку як необхідна умова об’єктивності 

консультанта. 
3. Процес навчання клієнта шляхом управлінської консультації. 
4. Недоцільність управлінського консультування для обґрунтування 

рішень, вже прийнятих керівництвом організації. 
5. Вплив циклічних економічних коливань на стратегію консалтингових 

компаній. 
6. Причини високого попиту на висококваліфікованих консультантів на 

ринку праці. 
Література [1; 4; 10] 

 
Тема 4. Консультанти універсали і спеціалісти. Вимоги до консультанта 

з управління 
 
Теми доповідей 
1. У чому різниця між консультантами «універсалами» та 

консультантами «спеціалістами»? 
2. Назвіть основні навички, якими повинен опанувати консультант з 

управління. 
3. Які навички набуваються консультантом з управління тільки на 

практиці? 
 
Теми рефератів 
1. Особливості діяльності консультантів універсалів. 
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2. Особливості діяльності консультантів спеціалістів. 
3. Навички міжособистісного спілкування як необхідна якість 

консультанта з управління. 
4. Механізм набуття консультантом консалтингових навичок. 
5. Класифікація консалтингових послуг. 
 

Література [1–5; 7] 
 
Тема 5. Базові цінності організації і проблеми організації з позиції консалтингу 

 
Теми доповідей 
1. Перелічіть управлінські проблеми організації. 
2. Назвіть проблему організації, для якої характерна зосередженість 

підрозділів на внутрішніх проблемах у відриві від мети суміжних підрозділів. 
3. Назвіть проблему організації, у якій накази керівника дублюють 

службову інструкцію. 
4. Назвіть проблему організації, неспроможної до нововведень. 
5. За якого стилю керівництва накази зі стягненнями переважають над 

наказами з заохоченнями працівників організації? 
 
Теми рефератів 
1. Погодженість мети як параметр керованості організації. 
2. Інноваційність як цінність організації. 
3. Особливості проблем організації у структурі. 
4. Особливості проблем організації в організаційних відносинах. 
5. Особливості проблем організації в управлінських рішеннях. 

 
Література [5] 

 
Тема 6. Типові методи самодіагностики організації 

 
Теми доповідей 
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»? 
4. Скільки часу, як правило, необхідно для самодіагностики організації? 
2. Результати самодіагностики організації слід вважати попередніми чи 

остаточними? 
 
Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
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2. Методи самодіагностики організації. 
3. Особливості методу самодіагностики організації «Метафора». 
4. Особливості методу самодіагностики організації «Хрестовина». 
5. Особливості методу самодіагностики організації «Життєвий цикл 

організації». 
Література [5; 6] 

 
Тема 7. Основні методи діагностики організації. Види тестів (анкет) 

та вимоги до них. Етичні норми тестування 
 
Теми доповідей 
1. Перелічіть види розвиваючого інтерв’ю. 
2. Який з методів збирання інформації – аналіз документів чи 

діагностичне інтерв’ю – доцільно використовувати першим? 
3. Як кількісно визначається керованість організації? 
4. Що можна оцінити за співвідношенням визначених та ініціативних 

наказів керівника організації? 
5. Поясніть поняття у діагностики організації «слабкий сигнал». 
6. Для оцінки яких здібностей використовуються тести оцінки 

особистості? 
7. Перелічіть різновиди тестів. 
8. Психологічні тести можуть претендувати на абсолютну 

достовірність? 
9. Розкрийте поняття «надійність тесту» та «валідність тесту». 
11. Перелічіть варіанти шкал оцінок відповіді того, хто тестується. 
12. З якою метою коригуються анкети? 

 
Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 
2. Особливості методу діагностичного інтерв’ю. 
3. Особливості методу аналізу розпорядчої документації. 
4. Особливості методу діагностичного спостереження за поведінкою в 

організації. 
5. Технічні та методологічні принципи тестування персоналу. 
6. Психологічна діагностика організації та персоналу. 

Література [5; 11–14] 
Тема 8. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом, консалтинговий 

проект 
 
Теми доповідей 
1. Опишіть способи взаємодії консультанта з клієнтом. 
2. Опишіть особливості взаємодії з клієнтом консультанта як виконавця. 
3. Опишіть особливості взаємодії з клієнтом консультанта як спеціаліста 

(експерта). 
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4. Опишіть особливості взаємодії з клієнтом консультанта як партнера. 
5. Перелічіть причини, що свідчать про необхідність співробітництва 

консультанта з клієнтом. 
 

Теми рефератів 
1. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом. 
2. Принципи виявлення потенційних консультантів. 
3. Типові правила поведінки клієнта консалтингових послуг. 
4. Типові правила поведінки консультанта з клієнтом. 
 

Література [1–3; 5; 7] 
 

Тема 9. Консультування, зміни в організації. Консалтинговий проект 
 
Теми доповідей 
1. Типовий консалтинговий проект включає п’ять етапів. На практиці 

можна вилучити з проекту один або кілька етапів? 
2. Які фази включає підготовчий етап консалтингового проекту? 
3. Скільки часу необхідно у середньому на попередній діагноз 

організації? 
4. Які розділи включає пропозиція клієнту? 
5. Опишіть процес вибору варіанта розв’язання проблеми. 
6. На якому етапі консалтингового проекту обговорюються умови 

завершення співробітництва? 
7. Які суб’єкти відносяться до зовнішнього середовища прямої дії? 
8. Перелічіть чинники зовнішнього середовища непрямої дії. 
9. Перелічіть елементи внутрішнього середовища. 
10. Перелічіть основні види змін в організаціях. 
 
Теми рефератів 
1. Етапи консалтингового проекту. 
2. Підготовчий етап як важлива складова консалтингового проекту. 
3. Постановка діагнозу як важлива складова консалтингового проекту. 
4. Планування змін як важлива складова консалтингового проекту. 
5. Особливості взаємодії організацій та нововведень. 
6. Сприйнятливість організації до нововведень. 
7. Інноваційний потенціал і його оцінка. 
8. Причини успіху та краху організацій. 

Література [1–3; 5; 7] 
 

Тема 10. Структура консультаційної служби, професійна діяльність 
консалтингових компаній і асоціацій 

 
Теми доповідей 
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1. Відсутність якого досвіду може перешкодити найманому 
консультанту, який працює у великій консалтинговій компанії, організувати свій 
особистий бізнес? 

2. Які якості можуть бути відсутні у внутрішнього консультанта? 
3. У чому полягає перевага одиночного консультанта над великою 

консалтинговою компанією? 
4. У чому полягає перевага консультуючого викладача над великою 

консалтинговою компанією? 
5. Яка мета вироблення стратегії консалтингової компанії? 
6. Чи передбачає стратегія консалтингової компанії можливість 

співпраці з іншими компаніями та консультантами? 
7. Перечисліть види правових форм консалтингових компаній. 
8. Які заходи здійснюються керівництвом проекту на підготовчій фазі 

організації роботи команди консультантів? 
9. Які етапи включає співбесіда при відборі кадрів у консалтингову 

компанію? 
10. З якою метою у співбесіду включають ситуаційне завдання? 
11. Чи обов’язкове членство консультанта у консалтинговій асоціації. 
 
Теми рефератів 
1. Іноземні консалтингові компанії на закордонному ринку. 
2. Іноземні консалтингові компанії на українському ринку. 
3. Діяльність вітчизняних консалтингових компаній. 
4. Особливості стратегій консалтингових компаній. 
5. Особливості іноземних консалтингових асоціацій. 
6. Українські асоціації консультантів. 
7. Аналіз етичних норм та стандартів діяльності консалтингових 

компаній. 
Література [1–3; 5; 7] 

 
Тема 11. Маркетинг у сфері консалтингу 

 
Теми доповідей 
1. Яким чином початкуючий консультант може набути досвіду? 
2. За яких чинників контакти без повідомлення приречені на невдачу? 
3. Чи слід консультанту давати клієнту гарантію щодо позитивного 

результату своєї роботи? 
 
Теми рефератів 
1. Особливості реклами консалтингових послуг. 
2. Особливості набуття досвіду у консалтингу. 
3. Рекомендації клієнтів як ознака високого іміджу. 
4. Особливості контактів консультанта з клієнтом без попередження 
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Література [1; 3; 5; 7] 
 

Тема 12. Стратегія ціноутворення консалтингових послуг та фінансове 
планування консалтингової діяльності 

 
Теми доповідей 
1. Яка інформація необхідна для визначення вартості консалтингових 

послуг методом планування від потреб? 
2. В яких випадках можливі безкоштовні консалтингові послуги? 
 
Теми рефератів 
1. Визначення ціни консалтингових послуг. 
2. Види оплати консалтингових послуг. 
3. Фінансове планування в консалтингових компаніях. 
 

Література [1; 3; 5; 7] 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ  
З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

 
Вибираючи тему реферату, студент на власний розсуд опрацьовує одну або 

три із запропонованих у переліку тем (з різних навчальних модулів). Варто 
вибирати так, щоб вона викликала інтерес або була пов’язана з практичною 
діяльністю студента, а також сприяла максимальному застосуванню знань та 
набуттю практичного досвіду. Одна тема вибирається у разі великого обсягу 
знайденого матеріалу, три теми – у разі невеликих обсягів матеріалів на кожну 
окрему тему. 

При підготовці реферату студент повинен ознайомитись з навчальними 
посібниками, переліченими у списку літератури, а також самостійно зайнятися 
пошуком літератури з відповідного питання. Необхідно знайти глави чи розділи, 
які містять матеріал щодо конкретного питання та ретельно вивчити (прочитати, 
зрозуміти, законспектувати) його.  

У рефераті потрібно концентровано викласти основний зміст відповідей на 
поставлені питання. По кожному питанню необхідно зробити стислий висновок. 
Відповіді на питання повинні бути досить повними, самостійними, відображати 
рівень загальної культури та спеціальних знань студентів. 

Обсяг реферату – 15-20 сторінок друкованого тексту. На початку роботи 
потрібно вказати тему реферату, викласти зміст реферату, який відбиватиме 
структуру роботи (чіткий порядок побудови тексту, зв’язок між окремими 
частинами). Структура реферату має бути такою: титульний лист (назва 
навчального закладу, інститут; кафедра, дисципліна, з якої виконується реферат; 
тема; прізвище, ім'я та по батькові студента, який виконав реферат; прізвище, ім'я 
та по батькові викладача, який має перевірити реферат; місто та рік виконання 
роботи); план роботи; вступ (де викладена актуальність та основні положення 
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вибраної теми, об’єкт та предмет аналізу); основна частина (основний зміст 
розглянутих питань); висновки; список використаної літератури (потрібно вказати 
навчальні посібники та додаткову літературу, що використані при написанні).  

Особливу увагу слід приділити оформленню реферату. Він повинен бути 
виконаний охайно, ретельно. Кожне питання, має підпитання, закінчується 
стислим висновком. Кожен розділ роботи починається з нової сторінки. Усі 
сторінки мають бути пронумеровані (крім першої – титульної) відповідно до 
плану роботи. 

 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Для активізації самостійної роботи студентів та здійснення поточного 

контролю знань пропонується виконання індивідуальних та творчих завдань. 
Теми індивідуальних та творчих завдань дають змогу активізувати комунікативні 
аспекти навчального процесу, надають студенту можливість розкрити свій 
творчий потенціал. 

 Індивідуальні та творчі завдання можуть носити як теоретичний, так і 
практичний характер. Ці форми самостійної роботи студентів розглядаються:  
1) як метод популяризації соціального знання; 2) як можливість побачити позицію 
студента та спосіб її реалізації; 3) як метод активізації навчальної свідомості, 
подолання стереотипів та пошук нових форм вивчення соціальної дійсності. 
Підґрунтям для цього виступає сама форма завдання, яка поєднує індивідуальну 
позицію автора з необхідністю наукового її обґрунтування. Крім інтелектуального 
напруження, яке сприяє активізації мислення студента, творче завдання дає змогу 
найбільш повно розкритися студенту, тому що він бачить необхідність свого 
втручання у проблему, що досліджується. 

Виконання індивідуальних та творчих завдань передбачає: вибір теми із 
переліку тем, запропонованих викладачем; відповідність викладеного матеріалу 
назві завдання; певний ступінь самостійності та творчості студента в осмисленості 
та викладенні теми завдання; логічність викладеного матеріалу.  

Виконання індивідуальних та творчих завдань формує у студента:  
- навички формулювання і аргументування власної точки зору;  
- вміння аналізувати складні суспільні проблеми; 
- вміння самостійно здобувати необхідну інформацію; 
- навички критичного аналізу соціальної реальності та застосування 

набутих теоретичних знань для їх практичного вирішення. 
Сутність індивідуальних завдань з дисципліни полягає в організації 

активного пошуку адекватних прийомів розв’язання проблемних соціальних 
ситуацій (ситуаційних завдань), запропонованих викладачем або самостійно 
сформульованих студентом. Алгоритм організації виконання індивідуальних 
завдань включає поетапне спрямування аналітичної діяльності студента на аналіз 
представленого матеріалу, постановку проблеми и завдань з підвищення якості 
емпіричних досліджень та контролю викладача за дослідницьким процесом, 
внаслідок чого визначається динаміка переростання у студентів навичок 
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навчальної роботи у вміння наукового пізнання. З дисципліни передбачені такі 
форми індивідуальних завдань: 

- розв’язання ситуаційних завдань; 
- виконання творчих завдань; 
- індивідуальне науково-дослідне завдання.  

Залежно від індивідуальних пізнавальних можливостей студентів 
викладач: 1) диференціює рівень складності індивідуальних завдань (чи буде 
матеріал вивчатися студентом самостійно або під керівництвом викладача, а саме 
якщо студент спроможний без зайвих зусиль та затрат часу глибоко дослідити 
проблему самостійно, викладач може виконувати лише консультаційну або  
контролюючу функцію, у протилежному випадку – викладач здійснює 
систематичне «супроводження» виконання індивідуального завдання); 2) визначає 
рівень співвідношення вияву студентами репродуктивних та продуктивних 
навичок та вмінь під час виконання індивідуального завдання; 3) використує, за 
необхідністю, засоби стимулювання дослідницької активності студентів 
(результати роботи можуть бути використані для наукової публікації, виступу на 
конференції, практично реалізовані під час виробничої або дипломної практик 
тощо); 4) використовує диференційний підхід визначення «контрольних точок», 
методів контролю та самоконтролю виконання студентами  індивідуального 
завдання; 5) продумує альтернативні варіанти виконання студентом 
індивідуального завдання на випадок відхилення реального навчального процесу 
від запланованого. 

У межах визначеної тематики студент вибирає один варіант. У вступі до 
роботи викладається обґрунтування вибору саме цих тем варіанту. Кожну тему 
опрацьовує і викладає в обсязі 1-2 сторінок електронного/друкованого тексту     
(2-3 сторінки – письмового). Кожна тема викладається з нової сторінки. У 
висновках викладаються підсумкові міркування з опрацьованого матеріалу. 

Використовуючи програмне забезпечення MS PowerPoint, студент у 
довільній формі презентації викладає основні положення вибраних тем.  

 
 
 
 

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 
1. Основні підходи до розуміння управлінського консультування та його 

еволюція. Предметна сфера управлінського консультування. 
2. Три підходи до визначення управлінського консультування. 
3. Сутність консалтингу: характерні прикмети. 
4. Еволюція консалтингу у 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. 
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9. Типологія консультантів з управління. 
10. Вимоги до консультанта з управління. 
11. Базові цінності організації. 
12. Проблеми організації з позиції консалтингу: проблеми у 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 (оцінка 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. 
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40. Структура консультаційної служби: консалтингові компанії. 
41. Структура консультаційної служби: внутрішні консультанти. 
42. Структура консультаційної служби: одиночні консультанти та 

викладачі, які 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 з реструктуризації підприємства (на прикладі 

реструктуризації одного із органів влади). 
60. Комплектування штатів і відбір персоналу. 
61. Мотивація та винагорода. 
 
 
 
 
 

 
ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Контроль успішності студента включає такі види: поточний, модульний за 

окремий змістовий модуль, підсумковий модульний за всю навчальну дисципліну, 
семестровий (академічний): 

- поточний контроль проводиться з метою перевірки засвоєння 
студентами основних положень лекційного матеріалу і матеріалу, опрацьованого 
ними під час самостійної роботи; передбачає оцінювання успішності студентів під 
час аудиторних (семінарських, індивідуальних) занять та виконання ними 
окремих індивідуальних, контрольних завдань (написання рефератів, тематичних 
або інформаційно-наукових повідомлень тощо). При поточному контролі 
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оцінюється: рівень оволодіння навчальним матеріалом, набутих знань, навичок і 
вмінь, активність і сумлінність роботи студентів на семінарських заняттях, 
результати виконання ними індивідуальних завдань, якість і повнота 
підготовлених студентами рефератів або тематичних повідомлень. 

Основними видами (засобами) поточного контролю є: 
 експрес-опитування (або «фронтальне» опитування), яке здійснюється 

на початку кожного семінарського заняття протягом 5–7 хвилин. Студенти 
письмово відповідають на поставлене викладачем запитання, яке формулюється у 
вигляді суттєвої проблеми конкретного змістового модуля. Оцінка за експрес-
опитування враховується при виставленні загальної оцінки роботи студента на 
семінарському занятті; 

 опитування студентів з основних питань семінарського заняття; 
 оцінювання підготовлених студентами на семінарське заняття рефератів, 

тематичних повідомлень тощо; 
 перевірка у позанавчальний час або під час спланованих індивідуальних 

занять відпрацьованих студентом матеріалів за пропущені ним аудиторні заняття 
(лекцію чи семінарське заняття); 

 перевірка відпрацьованих навчальних матеріалів студентами, які 
займаються за індивідуальним планом навчання; 

 модульний контроль за окремий змістовий модуль – оцінювання в 
балах рівня опрацювання студентом теоретичного і практичного матеріалу в 
межах окремого змістового модуля навчальної дисципліни, успішності виконання 
ним фонду індивідуальних завдань.  

При модульному контролі оцінюється в балах рівень теоретичної (знань) та 
практичної (навичок і вмінь) підготовки студента за всі змістові модулі, що 
складають окремий заліковий модуль.  

Форма проведення модульного контролю – письмова (під час останнього 
семінарського заняття в межах конкретного залікового модуля).  

 підсумковий модульний контроль – це накопичена студентом за всі 
залікові модулі та науково-дослідницьку роботу сума балів за бально-
рейтинговою шкалою, яка переводиться в оцінку за національною шкалою.  

Отримана студентом оцінка за національною шкалою може перескладатися 
з метою її підвищення за бажанням самого студента в період проведення тижня 
семестрового (академічного) контролю. 

семестровий (академічний) контроль передбачає проведення заліку за 
дисципліну, під час якого студенту виставляється остаточна оцінка за навчальну 
дисципліну, яка визначається як середньозважена за результатами підсумкового 
модульного контролю та результату перескладання оцінки за навчальну 
дисципліну. Залік проводиться за класичною формою – усно, за переліком питань 
до підсумкового контролю. 

З дисципліни передбачені такі критерії оцінки самостійної роботи студента: 
- самостійне вивчення й поглиблене певних змістових модулів дисципліни 

та окремих питань – до 5 балів; 
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- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною 
літературою – до 3 балів; 

- підготовка реферату – до 10 балів; 
- виконання індивідуальних, творчих завдань – до 10 балів; 
- розв’язання ситуаційних завдань – до 5 балів; 
- підготовка доповідей на студентських наукових конференціях – до 20 

балів. 
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