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Навчальна дисципліна ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 3 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є розкриття 

можливостей управлінського консультування 

і розробка рекомендацій щодо ефективного 

використання його потенціалу у розвитку 

реального бізнесу. 

Основними завданнями навчальної 

дисципліни є: 

■ розкрити зміст управлінського 

консультування та необхідність його 

проведення для планування і організації 

успішного бізнесу; 

■ використання основних елементів та 

принципів технології процесу 

консультування і поведінкових ролей 

консультанта, проведення економічної 

та управлінської діагностики клієнтської 

організації; 

■ набуття навичок підготовки і проведення 

управлінського консультування. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК 2 Здатність до спілкування з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності);  

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 



СК 5 Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління;  

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 2 Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

Р 7 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті 

Р 12 Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією (підрозділом); 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 



Тема 1. Інститут управлінського консультування 

Предмет та завдання курсу. Консалтинг та управлінське консультування. 

Управлінське консультування як професія та бізнес. Мета, предмет і завдання вивчення 

дисципліни «Управлінське консультування». Місце дисципліни «Управлінське 

консультування» у сукупності дисциплін управлінського циклу. Міждисциплінарний 

підхід до оволодіння практичними навичками управлінського консультування. 

Виникнення та розвиток інституту управлінського консультування. Передумови 

виникнення та історичні етапи розвитку управлінського консультування. Цілі та основні 

завдання управлінського консультування. Внутрішнє та зовнішнє консультування, та їх 

характеристика. Управлінський консалтинг як галузь економіки та елемент інформаційної 

культури суспільства. Місце управлінського консультування в ринковій інфраструктурі. 

Основні причини залучення консультантів до вирішення управлінських проблем 

організації. Інституційні аспекти функціонування управлінського консультування. 

Соціально-економічні умови професіоналізації управлінського консультування. 

Ліцензування консалтингової діяльності. Професійні об’єднання менеджмент-

консультантів. Особливості розвитку інституту управлінського консультування в країнах з 

розвиненою економікою та такою, що розвивається. 

 

Тема 2. Економічна характеристика консалтингового продукту 

Поняття консалтингового продукту і консалтингової послуги. Поняття та 

економічна сутність консалтингового продукту і консалтингової послуги. Відмітні риси 

консалтингової послуги. Межі консалтингового продукту. Предметні галузі 

управлінського  консультування та різновиди консалтингових продуктів. 

Особливості створення консалтингового продукту. Ланцюжок створення цінності 

консалтингового продукту. Фактори виробництва консалтингового продукту: 

інформаційні ресурси, інтелектуальний капітал (індивідуальні та колективні знання, 

професійна майстерність), праця (робочий час консультантів), технологічне обладнання, 

підприємництво. Роль консультантів і замовника у створенні консалтингового продукту. 

Моделі консультування: «експерт-клієнт», «доктор-пацієнт», «співробітництво». Умови 

використання моделей різних видів. Життєвий цикл консалтингового продукту і 

результативність консультування. Взаємодія консультанта і клієнта на всіх етапах 

життєвого циклу консалтингового продукту: задуму, розробки, апробації, використання, 

старіння (втрати актуальності). Якість продукту та визначення показників 

результативності консультування. Вплив професійної майстерності консультанта та його 

репутації на якість консалтингового продукту. 

 

Тема 3. Технологія процесу консультування і поведінкові ролі консультанта 

Послідовність консалтингового процесу. Етапи консультування: передконтрактна, 

контрактна, постконтрактна. Зміст передконтрактної фази: підготовка до консультування, 

попередня діагностика проблеми клієнтської організації, консалтингові пропозиції, 

укладання угоди про консультування. Зміст та етапи контрактної фази: економічна та 

соціальна діагностика клієнтської організації й уточнення її проблеми, розробка 

консультаційних рекомендацій, впровадження рекомендацій та управління змінами. Зміст 

та завдання постконтрактної фази консультування: забезпечення зворотного зв’язку, 

оцінка результативності внесених змін. 

Взаємовідносини консультанта та клієнта. Характер співробітництва консультанта і 

клієнта на різних етапах консультування. Вибір технологічної моделі консультування. 

Оцінка привабливості моделі консультування та проблеми застосування різних моделей 

взаємовідносин за різних типів консалтингових продуктів. Доцільність використання 

певних моделей за різних типів консультаційних продуктів. Поведінкові ролі 

консультанта. Зв’язок ролей консультантів із вибором стратегії організаційних змін. 

Поведінкові і управлінські ролі консультанта: аутсорсинговий працівник, лідер змін, 



контролер, ретранслятор думки керівництва, незалежний експерт, „збирач” фактів. 

 

Тема 4. Діагностика клієнтської організації та розробка консультаційних пропозицій 

Підготовка до консультування та попередня діагностика клієнта. Цілі первинних 

контактів з клієнтом та проведення перших зустрічей. Форми проведення зустрічей. 

Поведінка консультанта під час перших зустрічей з клієнтом. Проблеми, що можуть 

виникнути під час перших зустрічей. Цілі, зміст та обмеження попереднього діагнозу. 

Методи попереднього діагностування. Джерела інформації попередньої діагностики 

клієнтської організації. Попереднє дослідження проблемної симптоматики клієнтської 

організації та визначення змісту консалтингового продукту. 

Мета формування консультаційних пропозицій. Цілі розробки консультаційних 

пропозицій. Підходи до структуризації консалтингової пропозиції. Маркетинговий аспект 

консалтингової пропозиції. Обов’язкові елементи консультаційних пропозицій. Вплив 

типу консалтингової послуги на структуру і змістовне наповнення консалтингової 

пропозиції. Сутнісне наповнення консультаційних пропозицій. Характеристика 

проблемної симптоматики, яка обумовила формулювання консультантами проблемного 

поля клієнтської компанії, ідентифікація проблем клієнта з погляду консультантів; 

методологія розв’язання проблеми, яку пропонують консультанти, очікувані результати 

консультування і планування робіт для їх досягнення. Кадрове забезпечення реалізації 

консультаційного проекту. Пропозиції консалтингової компанії щодо складу проектної 

команди, характеристика досвіду консультантів. Визначення ролей і повноважень 

консультантів та персоналу клієнтської організації за визначені результати і відповідно до 

обраної моделі консультування. Порядок контролю виконання запланованих робіт з боку 

консультанта та керівництва клієнтської організації. 

Фінансові аспекти консультаційних пропозицій. Принципи оплати консультування, 

механізм розрахунку вартості консультування. Визначення та порядок здійснення оплати 

консалтингової послуг. 

 

Тема 5. Економічна та управлінська діагностика клієнтської організації 

Мета та зміст діагностичного етапу консультаційного процесу. Цілі та об’єкти 

діагностування клієнтської організації. Залежність типу і глибини економічної 

діагностики від типу проблем клієнтської організації. Інформаційна база проведення 

діагностики. Планування збору даних: вимоги до збору даних, визначення необхідного 

рівню деталізації фактів, глибина аналізу, уніфікація звітності, обробка й упорядкування 

даних.   

Інструментарії проведення економічної діагностики. Формалізація аналітичної інформації. 

Методи збору інформації та аналізу проблеми. Записи, спостереження та співбесіди 

з персоналом клієнтської фірми, інтерв’ю. Форми та види інтерв’ю. Правила підготовки й 

проведення інтерв’ю та бесід. Методи експертних оцінок. Організація та проведення 

анкетування. Застосування дискусії (методи комісії, суду). Аналітичний інструментарій 

діагностики проблемного поля клієнтської організації: ієрархія проблемного поля, 

причинно-наслідковий аналіз проблеми, групування причин проблеми, матриці „рівень 

сприяння — можливість впливу”, аналіз проблемного поля методом силового поля, 

методом матриць, діаграми Ішикави. Мета і інструментарій управлінської діагностики 

організації. Визначення формальної і неформальної структури клієнтської організації, 

організаційної культури, ролі і відповідальності окремих департаментів і персоналу, що 

залучені до визначення і розв’язання виявленої проблеми. Позиційний аналіз клієнтської 

організації як інструмент виявлення зон конфлікту, оцінки інноваційного потенціалу 

компанії. Методика проведення позиційного аналізу клієнтської організації. Звіт про 

діагностику клієнтської організації. Форми звіту про діагностику клієнтської організації та 

її проблемного поля. Побудова ієрархії та взаємозв’язку похідних проблем. Уточнення 

проблеми клієнтської організації та можливостей її подолання. Бенчмаркінг як 



інформаційна база діагностування і виявлення проблем клієнта.  

 

Тема 6. Розробка і презентація консультаційних рекомендацій 

Формування консультаційних рекомендацій. Мета та етапи розробки 

консультаційних рекомендацій. Залучення персоналу клієнтської організації до розробки 

рекомендацій. Методологічні підходи до розробки консультаційних рекомендацій. 

Вирішення локальної проблеми клієнта усуненням «вузьких місць». Модель розробки 

рішення на основі концепції ідеальної системи. Вибір концепції покращень. 

Методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішень. Метод поділу проблем, 

побудови дерева цілей, комбінування (метод морфологічного аналізу). Методи творчої 

групової роботи. Методи, які побудовано на принципі відкладеного обговорення: метод 

мозкового штурму, конференція ідей, метод колективного блокноту. 

Оцінка альтернатив рішення проблеми. Формування переліку критеріїв відбору 

альтернатив. Часові, фінансові та інноваційні обмеження реалізації альтернатив 

вирішення проблеми. Багатокритеріальна оцінка альтернатив рішення. Кількісні і якісні 

критерії оцінки альтернатив. Вимоги до переліку критеріїв оцінки альтернатив у 

залежності від типу подолання проблемних зон компанії. Вибір та оцінка вагомості 

критеріїв оцінки альтернативних варіантів рішень. Обґрунтування вибору варіанта 

розв’язання клієнтської проблеми. Презентація консультаційних рекомендацій клієнту. 

Мета проведення презентації консультаційних рекомендацій. Склад учасників презентації 

і ролі консультантів і клієнтів при підготовці та проведенні презентації консультаційних 

рекомендацій. Правила проведення успішної презентації. Схема проведення презентації. 

Структурування доповіді. Використання усної, письмової та наочної форм подання 

інформації.  

 

Тема 7. Впровадження змін в організації клієнта 

Підготовка проекту реалізації консультаційних рекомендацій. Змістовне наповнення 

проекту впровадження запропонованих змін. Визначення робіт по впровадженню заходів, 

оцінка необхідних ресурсів. Завдання і відповідальність консультантів на етапі 

впровадження рекомендацій. Поведінкові ролі консультанта під час проведення змін. 

Визначення результатів і глибини нововведень при впровадженні консультаційних 

рекомендації, темпів і термінів здійснення змін у клієнтської організації, взаємозалежних 

організаційних проектів, формалізація закріплення запропонованих змін у регламентах, 

документообігу, системі мотивації. Модель інноваційного процесу. Модель процесу 

впровадження змін: розморожування, внесення змін, заморожування. Порядок внесення 

змін в організацію. Авторитарний та еволюційний шляхи. Характеристика стадії 

здійснення організаційних змін: вплив і спонукування; втручання і переорієнтування; 

визначення проблеми; персональна участь; розробка рішень; експериментування і 

перевірка; підтримка і сприйняття. Опір змінам. Використання методик активізації 

індивідуального інноваційного потенціалу в управлінському консультуванні. Причини 

виникнення опору змінам. Обмежені особисті інтереси, недостатність розуміння й довіри, 

різні оцінки, низька здатність до змін. Тактики подолання опору організаційним змінам. 

Протидія опору змінам через навчання і спілкування. Залучення агентів опору до 

впровадження змін. Переговори та пошук компромісу. Маніпулювання і кооптація. 

Тактика примусу.  

 

Тема 8. Завершення консультування та оцінка його ефективності 

Принципи і умови завершення консультування. Завершення процесу 

консультування за різними моделями. Вибір моменту завершення консультування. Вплив 

типу консалтингового продукту на вибір часу закінчення консультування. 

Документальне оформлення консультування. Принципи документування 

консультаційного проекту. Звітні форми консалтингового проекту. Документація проекту, 



що надається клієнту. Види звітів за консультаційними проектами. Мета завершального 

звіту. Структура та композиція звіту. Можливі схеми логічної побудови завершального 

звіту. Оцінка ефективності консультування. Проблеми визначення результативності 

консультування: реєстрація результатів з часовим лагом, критерії результативності 

консультування, розподіл відповідальності за результативність консультування між 

консультантом і клієнтом. Економічна та соціальна результативність, якісні та кількісні 

показники результативності консультування. Чинники успішності проекту 

консультування. Опитування персоналу клієнтської організації, як зворотній зв'язок 

консультування. Оцінка ефективності процесу консультування.  
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