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1. Загальнаінформація 
 
Назва курсу Основи управлінського консультування 
Викладач Коломієць Олена Борисівна , кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи 
 
Профайл викладача 

https://publons.com/researcher/2899776/oleksandr-dorenskyi/ 
https://https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q-
SQfUsAAAAJ&hl=ru 
https://orcid.org/0000-0003-0085-7605 

Контактний телефон +38-095-377-65-70 
Е-пошта kolomietselena1964@gmail.com 

Консультації очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom(за запитом здобувача) 

Система дистанційного 
навчання moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

 
 

2. Анотація додисципліни 
Освітня компонента«Основи управлінського консультування» спрямована на забезпечення розуміння змісту консалтингової діяльності та 

усвідомлення необхідності цієї діяльності для планування та організації успішного бізнесу. 
Вонаґрунтуєтьсянабагатьохнаукахуправлінськоїгалузі,зокрема:менеджменті,загальнійекономічнійтеорії,економіціпідприємства,підприємництвіі
бізнес-культурі,управлінніперсоналом,психологіїуправління, конфліктології. Її вивчення зумовлене потребами сьогодення. Розвиток 
управлінського консультування пов’язаний, перш за все, з потребою швидкого впровадження в практику нових теоретичних досягнень у сфері 
управління, обумовлюється логікоюрозвиткуорганізаційноїнауки і практики. 
Консультаційнадіяльність,поширенавусьомусвіті,починаєрозвиватисяівУкраїні.Поступове надбання вітчизняним бізнесом рис цивілізованої 
діяльності потребує відповідної професіоналізації консалтингу. Це неможливо здійснити без грамотної організації спілкування консультанта і 
клієнта, юридичного і фінансового визначення їхніх стосунків, а також відповідного вибудовування власне процесу надання управлінської 
допомоги.  

Навчальна дисципліна «Основи управлінського консультування» надає здобувачеві вищої освіти можливість підвищити фахову культуру, 
потенціал і ресурс в особистому професійному зростанні та діяльності.  

 
3. Мета і завданнядисципліни 

Мета дисципліни: формування системи знань про управлінське консультування, засвоєння основних принципів і положень консультування 
з управління та організації розвитку, оволодіння методами діагностики проблем організації і способами залучення працівників до процесів змін. 

Предмет вивчення даного курсу –управлінське консультування як вид професійної діяльності. 
Завдання вивчення дисципліни: 

 розкриття змісту управлінського консультування та необхідності його проведення для планування й організації успішного бізнесу; 



 ознайомлення з особливостями функціонування ринку консалтингових послуг; 
 оволодіння методами управлінської діагностики клієнтської організації; 
 ознайомлення з моделями консультування і принципами організації консультаційного процесу; 
 розуміння основних тенденцій і перспектив розвитку консультування; 
 зацікавлення студентів у поглибленні знань з основ управлінського консультування.  

Основне завдання вивчення дисципліни полягає у формуваннікомпетентностей, важливих для особистісного розвитку майбутніх фахівців.  
Методика викладання дисципліни передбачає застосування сучасних тренінгових методів навчання, які дозволяють комплексно засвоїти 

знання та набути всебічних практичних навичок. 
 

 
4. Форматдисципліни 

Для денної форми навчання: 
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій у поєднані із 

практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 
Формат очний (offline / Facetoface). 

Для заочної форми навчання: 
Формат очний (offline / Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

5. Результатинавчання 
За підсумками вивчення курсу здобувачі повинні:  

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; 
вміти:  

– використовувати отримані знання для здійснення консультаційної діяльності;  
– аналізувати пропозиції консультантів;  
– формулювати умови консультаційних кейсів;  
– встановлювати необхідні клієнтські відносини;  
– використовувати на практиці пропозиції консультантів.  

Набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 
- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятиупроектнійдіяльності;  
- небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способужиттяоточуючих. 

 
6. Обсягдисципліни 

 

Вид роботи Кількість годин 
Лекції 14 

Практичні заняття 28 



Самостійна робота 78 
Разом 120 

 
7. Ознакидисципліни 

 

Рік викладання Курс 
(рік навчання) 

Семестр Кількість кредитів 
/ годин 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / 
вибіркова 

2021/2022 ІІІ 5 4/ 120 Залік Вибіркова 

 
8. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи управлінського консультування» значно підвищиться, якщо здобувач попередньо 
опанував матеріал таких дисциплін як: «Вступ до фаху та основи наукових досліджень», «Етика і психологія ділового спілкування» тощо. 

 
9. Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 

Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 
занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

 
Академічнадоброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 
Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 
Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 
 

 При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 
студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про 
дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». 
Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 

 



 
11. Навчально-методична картадисципліни 

 

Кількість годин  
Тема 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Тема 1. Вступ до курсу «Основи управлінського консультування». 
Предмет і завдання курсу. Поняття консалтингу. Сутність, зміст, основні завдання 
консультаційної діяльності. Методи консультування. Види консультування.  

 2 6 

Тема 2. Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. 
Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування. Ринок консультаційних послуг. 
Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні: законодавче 
врегулювання питань консультування, види консультаційних фірм та їх послуги, 
перспективи розвитку консультування.  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
6 

Тема 3. Сутність і зміст консультування як виду професійної діяльності. 
Управлінське консультування як професійна підтримка бізнесу. Поняття консультаційної 
послуги, її особливості. Поняття консультанта та клієнта. Професійні та етичні вимоги до 
консультаційних організацій та їх працівників. Кадрове забезпечення інформаційно-
консультаційної діяльності. Принципи добору кадрів до інформаційно-консультаційних 
служб. Оцінка персоналу служби. Планування кар’єри та система стимулювання роботи 
консультантів.  

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

6 

Тема 4. Теоретичні й організаційні основи управлінського консультування. 
Поняття процесу управлінського консультування. Типологія управлінського консультування 
та форми консультаційної діяльності. Організація процесу управлінського консультування: 
цілі, задачі та основні етапи. Суб'єкти управлінського консультування. Методи 
управлінського консультування, їх класифікація.  

 

2 

 

2 

 

7 

Тема5. Консалтинговий цикл. 
Взаємовідносини консультанта і клієнта. Оформлення консультант-клієнтського 
співробітництва. Поведінкові ролі консультанта та робота з клієнтом. Участь консультанта у 
процесі внесення змін в організацію.  

 
 

 
2 

 
6 

Тема 6. Планування здійснення консультаційних послуг. 
Опитування як передумова консультування. Підготовка до консультування. Мета первинних 
контактів з клієнтом та проведення перших зустрічей. Попередній діагноз. Джерела 
отримання інформації для проведення діагностики.  

 
 

 
2 
 

 
6 

Тема 7. Розробка угод про консультування. 
Зміст та мета розробки консультаційних пропозицій. Види консультаційних угод. Форма, 
структура та зміст договорів на консультаційні послуги.  

 
 

 
2 

 
6 

Тема 8. Діагностика клієнтської організації. 
Підготовка до консультування та попередня діагностика клієнта. Цілі первинних контактів з 

 
 

 
 

 
 



клієнтом. Форми проведення зустрічей. Джерела і методи збору інформації. Використання 
експертизи під час аналізу проблем. Аналіз фактів. Попереднє дослідження проблемної 
симптоматики клієнтської організації та визначення змісту консалтингового продукту.  

2 7 

Тема 9. Розробка та презентація консультаційних рекомендацій. 
Мета, етапи та методологічні підходи до розробки консультаційних рекомендацій. Методи 
творчого пошуку альтернативних варіантів рішень. Оцінка альтернатив рішення проблеми. 
Кількісні та якісні критерії оцінки альтернатив. Презентація консультаційних рекомендацій 
клієнту.  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
7 

Тема 10. Упровадження змін в організацію клієнта, завершення консультування. 
Програма підготовки до впровадження змін. Модель успішного інноваційного процесу. Опір 
змінам, тактики подолання опору організаційним змінам. Причини та умови завершення 
консультування. Завершення консультування за різними моделями. Документальне 
оформлення консультування. Зміст та структура підсумкового звіту. Оцінка ефективності та 
результативності консультування. Проблеми визначення результативності консультування.  

 
 
2 

 
 
4 

 
 
7 

Тема 11. Управлінське консультування організацією. 
Створення консалтингової організації. Економіка та стратегія консалтингової організації. 
Типи організаційних структур консалтингової організації. Сертифікація та ліцензування 
консалтингової діяльності. Принципи управління консалтинговою діяльністю. Персонал 
консалтингової організації. Аудит, моніторинг та контроль за діяльністю консалтингової 
організації. Фінансове планування в консалтинговій організації.  

 
 
2 

 
 
4 

 
 
7 

Тема 12. Маркетинг у сфері консалтингу. 
Пошук потенційних клієнтів. Канали доступу до клієнтів: роль PR, використання реклами, 
прямі контакти, участь у презентаціях, торговельних ярмарках, виставках.Розвиток бізнес-
контактів. Методи просування консалтингових послуг.  

 
2 

 
2 

 
7 

Разом 14 28 78 
 

12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 
(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів 
може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 



 
Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Основи управлінського консультування» 

 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 

 
100 

 
Примітка:Т1,Т2,..,Т14–тижні,ЗК1,ЗК2–поточний змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, орієнтується в 
першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати 
їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
Студенти, які не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  

Шкала оцінювання 
Оцінка Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною 
кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 



B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома 
помилками 82–89 

C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною 
кількістю грубихпомилок 

4 (добре) Зараховано 
74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю 
недоліків 64–73 

E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні 
критерії 

3 (задовільно) Зараховано 
60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, 
якперескласти 35–59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна подальша 
робота 

2 (незадовільно) Незараховано 
1 –34 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28 – 31). 
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