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Анотація до дисципліни
Управлінське консультування є особливою сферою послуг і складовою

частиною інфраструктури ринкової економіки. Це важлива професійна діяльність,
що допомагає керівникам аналізувати і вирішувати практичні завдання, пов’язані зі
станом та стратегічним розвитком підприємства. Розвиток і зростання
управлінського консультування в Україні свідчить про важливість і необхідність
підготовки фахівців вищої кваліфікації для надання професійних послуг у цій сфері.

Становлення та розвиток ринку консалтингових послуг в Україні пов’язані із
розвитком підприємництва та роздержавленням власності. Виникла потреба у
створенні методичної бази приватизаційних заходів на підприємствах та
обґрунтуванні бізнес-планів з метою отримання інвестиційних коштів. Спочатку
задоволення попиту на ці послуги взяли на себе консультаційні підрозділи банків та
організацій, що отримали право консультувати з питань приватизації. Однак з
розвитком ринкових відносин попит на консалтингові послуги в Україні зазнає
суттєвих змін. Поступове надбання вітчизняним бізнесом рис цивілізованої
діяльності потребує відповідної професіоналізації консалтингу. Сьогоднішні
вітчизняні менеджери чітко усвідомлюють необхідність такого консультування, при
якому консультант здійснює не лише локальне виправлення вузьких проблем, а й
поглиблено вивчаючи специфіку клієнтської організації, займається комплексними
питаннями стратегічного розвитку конкретного підприємства, корпорації, бізнесу.

Предметом навчальної дисципліни є управлінське консультування і ефективне
використання його потенціалу у розвитку реального бізнесу.



Метою навчальної дисципліни «Консалтинг» є розкриття можливостей
управлінського консультування і розробка рекомендацій щодо
ефективного використання його потенціалу у розвитку реального бізнесу.
 Завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за
результатами вивчення:

 загальні:
 ЗК3 - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 ЗК4 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 ЗК5 - знання та розуміння предметної області розуміння професійної 

діяльності;
 ЗК9 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 ЗК11 - здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 ЗК12 - здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 спеціальні: 
 СК1 - здатність визначати  та описувати характеристики організації. 
 СК2 - здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

 СК7 - здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 
менеджменту; 

 СК11 – здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління;

 СК12 - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
формувати обґрунтовані рішення;



Очікувані результати навчання:
 РН4 - демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування  управлінських рішень. 
 РН6 - виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 
управлінських рішень;

 РН8 - застосовувати методи менеджменту для 
забезпечення ефективності діяльності організації

 РН11- демонструвати навички аналізу ситуації та 
здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації;

 РН16 - демонструвати навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни:
 ТЕМА 1. Консультаційна діяльність: види й
особливості консультацій

 ТЕМА 2. Місія, цілі та завдання консалтингу
 ТЕМА 3. Консультування внутрішнє і зовнішнє
 ТЕМА 4. Основні методологічні підходи і стадії
консультаційного процесу

 ТЕМА 5. Управлінське консультування
організаційних змін та методів виявлення
організаційних патологій

 ТЕМА 6. Класифікація методів і характеристика
технології консультування
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