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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по 

батькові: 

Горошкова Лідія Анатоліївна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Доктор економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 - «Економіка і управління національним 

господарством», доцент по кафедрі менеджменту 

організацій та логістики 

Вчене звання по кафедрі: Професор 

Посада: Професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7142-4308    

Профіль: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507327640 

 

e-mail: goroshkova69@gmail.com 

Контактний телефон: +38 066 212-39-19 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 10 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота: 100 

Курсова робота: - 

Вид контролю: залік 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна / дистанційна (попереднє ознайомлення з 

матеріалами та робота форумі щодо питань теми 

лекції (синхронний та асинхронний режим )  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій 

навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Відповідно до затвердженого розкладу занять для 

здобувачів освіти в БІНПО 
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

Здатність побачити та сформулювати проблему в основах управлінського 

консультування (ЗК 2). 

Здатність імплантувати у професійну діяльність творчий потенціал в 

управлінському консультуванні (ЗК 2). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК 3). 

Очікувані результати навчання: 

Оволодіння знаннями щодо: теоретичних та практичних засад фінансово-

економічної діяльності підприємств (РН 1); механізми та технології 

планування, управління та використання фінансових ресурсів (РН2); 

організаційно-економічну модель фінансового забезпечення підприємств (РН3); 

особливості діяльності підприємств у ринкових умовах (РН4). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна:  

Обізнаність в основних питаннях управлінського консультування (РН 1) 

Вміння та практичні навички проводити пошук інформації та аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати її, а також планувати, управляти процесом 

управлінського консультування (ПРН 2). 

Навички міжособистісної взаємодії (ПРН 3). 

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни.  

 

6. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої 

освіти знаннями за напрямом «Основи управлінського консультування» та 

відповідними уміннями і здатностями для здійснення ефективної професійної 

діяльності за спеціальністю, а саме: формування у студентів сучасного 

економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управлінського 
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консультування, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідних практичних навичок, що 

дозволяють ефективно здійснювати управлінську діяльність на підприємстві. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7. Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): економіка підприємства, менеджмент, маркетинг. 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): управління фінансово-

економічною діяльністю, менеджмент організацій, аудит та оцінка 

управлінської діяльності. 

 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

№ 

п/п 
Тема заняття  

Вид занять і кількість годин  

годин Всього 

лк. лаб. пр. СР 

Змістовний модуль 1. 

«Організаційно-методичне забезпечення управлінського консалтигу» 

1. Інститут консультування та ринок 

консалтингових послуг. Теоретичні й 

організаційні основи управлінського 

консультування 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

24 

2. Консалтинговий цикл. Планування 

здійснення консультаційних послуг. 

Розробка угод про консультування 

 

2 

 

- 

 

2 

 

20 

 

24 

3. Діагноз проблеми. Позиційний аналіз 

організації-замовника 

2  2 20 24 

Всього за модуль 1 – 72 год. 6 - 6 60 72 

Змістовний модуль 2. 

«Практичні аспекти управлінського консультування» 

1. Розробка та презентація 

консультаційних рекомендацій. 

Впровадження змін в організацію 

клієнта. Завершення консультування 

 

2 

 

- 

 

2 

 

20 

 

24 

2. Нормативно-правова регламентація та 

порядок заснування підприємства 

консалтингового бізнесу. Маркетинг 

консалтингових послуг. Фінансове 

планування в консалтинговій компанії 

 

2 

 

- 

 

2 

 

20 

 

24 

Всього за модуль 2 – 48 год. 4 - 2 40 48 

Всього з навчальної дисципліни  10 - 10 100 120 
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Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 4 балів). 

Підсумковий контроль за змістовний модуль (практичне завдання) – 

2 модуля (ПМК 1 – 15 балів, ПМК 2 – 15 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 5 балів, 

СР 2 – 5 балів, СР 3 – 5 балів, СР 4 – 6 балів). 

Підсумковий контроль – залік (25 балів). 

 

9. Програма курсу 

 

Тема 1. ІНСТИТУТ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА РИНОК 

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 

Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування 

Ринок консультаційних послуг 

Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 

УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Типологія управлінського консультування та форми консультаційної 

діяльності. Інструментарій управлінської дії 

Цілі, задачі та етапи управлінського консультування 

Суб'єкти управлінського консультування 

Тема 3. КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦИКЛ 

Взаємовідносини консультанта і клієнта 

Поведінкові ролі консультанта та робота з клієнтом 

Участь консультанта у процесі внесення змін в організацію 

Тема 4. ПЛАНУВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ 

ПОСЛУГ 

Підготовка до консультування 

Мета первинних контактів з клієнтом та проведення перших зустрічей 

Попередній діагноз 

Джерела отримання інформації для проведення діагностики 

Тема 5. РОЗРОБКА УГОД ПРО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Зміст та мета розробки консультаційних пропозицій 

Угода про консультування, її структура та зміст 

Види консультаційних угод 

Тема 6. ДІАГНОЗ ПРОБЛЕМИ 

Діагноз, його мета та виявлення необхідних фактів 

Джерела і методи збору інформації 

Використання експертизи під час аналізу проблем 

Аналіз фактів 

Тема 7. ПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ-ЗАМОВНИКА 

Мета та зміст позиційного аналізу 

Прожективний підхід у позиційному аналізі 

Суб'єктивація у позиційному аналізі 

Активізація інноваційного потенціалу персоналу фірми-клієнта 

Тема 8. РОЗРОБКА ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ 
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Мета, етапи та методологічні підходи до розробки консультаційних 

рекомендацій 

Методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішень 

Оцінка альтернатив рішення проблеми 

Презентація консультаційних рекомендацій клієнту 

Тема 9. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЮ КЛІЄНТА. 

ЗАВЕРШЕННЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Програма підготовки до впровадження змін 

Модель успішного інноваційного процесу 

Опір змінам 

Тактики подолання опору організаційним змінам 

Термін та момент завершення консультування 

Зміст та структура підсумкового звіту 

Оцінка ефективності та результативності консультування 

Тема 10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ПОРЯДОК 

ЗАСНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ 

Заснування консалтингового бізнесу 

Ліцензування і сертифікація консалтингової діяльності 

Принципи управління консультаційною діяльністю 

Тема 11. МАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 

Основні бізнес-процеси консалтингової компанії 

Організація маркетингової діяльності 

Методи просування консультаційних послуг 

Тема 12. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В КОНСАЛТИНГОВІЙ 

КОМПАНІЇ 

Зміст фінансового планування у консалтингу 

Цінова політика консалтингової фірми 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

Розміщено на навчальній платформі навчального закладу 

 

11. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 
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Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 

бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 

12. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 8 

Виконання  практичних завдань 16 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

21 

Залікові завдання  за змістовними модулями 1 і 2 30 

Залік (тестування за курсом навчальної дисципліни) 25 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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