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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по 
батькові: 

Горошкова Лідія Анатоліївна  

Науковий ступінь 
(спеціальність): 

Кандидат фізико-математичних наук, Доктор 
економічних наук  

Вчене звання 

(спеціальність): 

Доцент, академік Академії економічних наук України 

Посада: Професор кафедри психології, педагогіки та 

менеджменту 

ORCID: ht tps://orcid.org/0000-0002-7142-4308  

Профіль: http://surl.li/aifqo  

e-mail: goroshkova69@gmail.com  

Контактний телефон:  

2.  

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: 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 

-  https://profosvita.org/course/view.php?id=491 

Репозитарій 
навчальної 
дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Відповідно до затвердженого розкладу занять для 
здобувачів освіти в БІНПО 

 

 
 

https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
http://surl.li/aifqo
mailto:goroshkova69@gmail.com
https://profosvita.org/course/view.php?id=491
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  
що забезпечує навчальна дисципліна 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за напрямом «Основи управлінського консультування» та 
відповідними уміннями і здібностями для здійснення ефективної професійної 

діяльності за спеціальністю, а саме: формування у студентів сучасного 
економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управлінського 

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 «Основи управлінського 

консультування»  є формування у здобувачів вищої освіти наступних 
компетентностей: 

- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, 
відмінної від професійної (ЗК 1);  

- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути 

ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, 
обґрунтовувати їх доцільність (ЗК 6); 

- здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати оптимальні 
управлінські рішення на основі логічних аргументів та перевірених фактів з 

діяльності організації (ФК 2); 
- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в 

широкому діапазоні практичної роботи та в повсякденному житті (ФК 7); 
- здатність виконувати функції та процедури щодо планування, 

прогнозування, організації, бюджетування, оперативного управління, 
координації, звітності, контролю (ФК 9); 

 - вміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на 
рівні території, галузі та відповідних господарських структур з метою 
прийняття управлінських рішень (ФК 9); 

- вміння діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову 
ситуацію і робити правильні висновки щодо середовища, в якому функціонує 

навчальний заклад з точки зору економічних принципів, економічних законів та 
сучасних наукових методів (ФК 1);  

- здатність готувати проекти управлінських рішень, та ефективно їх 
впроваджувати (ФК 10); 

- здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність навчальних 
закладів (ФК 13);  

- здатність оцінювати методи управління навчальним закладом, 
використовуючи відповідні інструменти для аналізу ринкового середовища: 

галузевий аналіз, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-аналіз тощо із 
економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуації (ФК 

2); 
- здатність використовувати закономірності, принципи, методи публічного 

управління для визначення ефективних напрямків їх реалізації (ФК 5); 
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- здатність пояснити широкий діапазон економічних процесів та пр облем, 
які відбуваються в навчальних закладах, в країні та на глобальних р инках (ФК 

1).  
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи управлінського 

косультування» здобувачі вищої освіти повинні: 
знати: 

 
- методики ідентифікації проблеми в навчальному закладі та 

обґрунтовувати методи їх вирішення (ПРН 4); 

 
- способи проектування ефективних систем управління навчальними 

закладами (ПРН 5); 
 

- методики планування діяльності навчального закладу в стратегічному та 
тактичному розрізах (ПРН 7); 

 
- способи прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність (ПРН 8); 

 

- методики організації та здійснення ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті (ПРН 13); 

 
уміти: 

 
- самостійно проводити ідентифікацію проблем в навчальному закладі та 

обґрунтовувати методи їх вирішення (ПРН 4); 
- проектувати системи управління навчальним закладом, та оцінювати їх 

ефективність (ПРН 5); 
- застосовувати методики планування діяльності навчального закладу в 

стратегічному та тактичному розрізах (ПРН 7); 
- застосовувати на практиці інформаційне та кадрове забезпечення з метою 

проведення методики організації ефективних комунікацій всередині колективу, 
з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті (ПРН 
13); 

- застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 
системи для вирішення задач управління навчальним закладом (ПРН 13). 

 
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 (пр актична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  
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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 і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за напрямом «Основи управлінського консультування» та 

відповідними уміннями і здібностями для здійснення ефективної професійної 

діяльності за спеціальністю, а саме: формування у майбутніх фахівців 

комплекса знань про базові принципи, методи та інструменти упр авлінського  

консалтингу, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики фор мування 

рекомендацій для прийняття керівниками науково обґрунтованих рішень.  

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, управління 
фінансово-економічною діяльністю, основи управлінського консультування, 

аудит та оцінка управлінської діяльності. 
Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): управління фінансово-
економічною діяльністю, менеджмент організацій. 

 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

Н
о

м
е
р

 

т
и

ж
н

я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

Годин Балів 
(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовній модуль 1. Теоретичні засади управлінського консультування 

1 Лекція 1 Основи управлінського 
консультування 

2    2 

Лекція 2 Консультаційна послуга як 

продукт підприємницької 
діяльності 

2    2 

Практичне 

заняття 1 

Теоретичні засади 

управлінського 
консультування 

  2  2 

Практичне 
заняття 2 

Класифікація та 
характеристика 

  2  2 
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консалтингових послуг 

Самостійна 

робота 1 

Особливості вирішення 

етичних проблем в 
консультаційній діяльності 

   34 34 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 

     

Всього за змістовний модуль 1 – 42 год. 4 - 4 34 42 

Змістовній модуль 2. Аспекти процесу управлінського консультування 

1 Лекція3 Процес управлінського 
консультування: основні етапи 

та їх характеристика 

2    2 

Лекція 4 Управлінський консалтинг в 
процесі удосконалення 

системи менеджменту 
організацій 

2    2 

Практичне 
заняття 3 

Характеристика етапів процесу 
управлінського 

консультування 

  2  2 

Практичне 
заняття 4 

Оцінка ефективності 
консультативної діяльності 

  2  2 

Самостійна 

робота 2 

Національний ринок 

консультаційних послуг 

   34 34 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 2 

     

Всього за змістовний модуль 2 – 42 год. 4 - 4 34 42 

Змістовий модуль 3. Інструментарій управлінського консультування 

 Лекція 5 Організаційно-кадрове 

забезпечення консалтингової 
діяльності 

2    2 

 Практичне 

заняття 5 

Суб’єкти консультаційної 

діяльності 

  2  2 

 Самостійна 
робота 3 

Проблеми оцінки якості та 
ефективності консалтингових 

послуг 

     

 ПМК 3 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 3 

     

Всього за змістовний модуль 3 – 44 год. 2 - 2 32 36 

 10  10 100  

Залік   

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 120 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 4 балів). 
Підсумковий контроль за змістовний модуль (практичне завдання) – 

3 модуля (ПМК 1 – 15 балів, ПМК 2 – 15 балів, ПМК 3 - балів). 
Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 5 балів, 

СР 2 – 5 балів, СР 3 – 5 балів). 
Підсумковий контроль – залік (25 балів). 

 
9. Програма курсу 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади управлінського консультування 
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ЛЕКЦІЯ 1. Основи управлінського консультування 
 

1. Поняття та сутність управлінського консультування.  
2. Види управлінського консультування.  

3. Поняття консультаційної послуги та її особливості.  
4. Становлення та розвиток консультування в Україні.  

5. Ринок консультаційних послуг. 
 

ЛЕКЦІЯ 2. Консультаційна послуга як продукт 

 підприємницької діяльності 
 

1. Консультаційна організація.  
2. Консультаційна послуга. 

3. Класифікація консалтингових послуг.  
4. Завдання, які виконують консалтингові консультанти.  

5. Управлінський консалтинг.  
6. Аутсорсинг (outsourcing).  

7. Інвестиційний консалтинг.  
8. Лізинг.  

9. Аудитинг.  
10. Фондовий консалтинг.  
11. Інжиніринг.  

12. Інформаційно-технологічний консалтинг.  
13. Маркетинговий консалтинг.  

14. Юридичний консалтинг.  
 

Змістовий модуль 2. Аспекти процесу управлінського консультування 
 

ЛЕКЦІЯ 3. Процес управлінського консультування: основні етапи та їх 
характеристика 

1. Основні етапи консультаційного процесу, їх характеристика.  
2. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом.  

3. Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та попер еднє 
діагностування проблем клієнта.  

4. Пропозиції консультанта щодо шляхів вирішення проблем клієнта.   
5. Укладання договору та цінові аспекти консультування.  
6. Діагностування проблем клієнта та вироблення управлінських заходів 

щодо їх вирішення.  
7. Презентація результатів консалтингової діяльності. 

 
ЛЕКЦІЯ 4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення 

системи менеджменту організацій 
1. Визначення варіантів вирішення проблем клієнта в діяльності 

організації.  
2. Якість та результативність управлінського консультування.  

3. Оцінювання ефективності консультативної діяльності. 
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Змістовий модуль 3. Інструментарій управлінського консультування 
 

ЛЕКЦІЯ 5. Організаційно-кадрове забезпечення консалтингової 
діяльності 

1. Суб’єкти консультаційного процесу.  
2. Зовнішні та внутрішні консультанти та вимоги до них.   

3. Моделі та способи консультування.  
4. Організаційні засади функціонування консалтингових фірм.  
5. Кадрове забезпечення консалтингової діяльності.  

6. Особливості ринку консалтингових послуг.  
7. Стратегічні аспекти консалтингової діяльності 

 
10. Методичне забезпечення дисципліни 

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять:  
–конспект лекцій;  

–наочні матеріали, слайди презентацій,  дидактичні роздаткові матеріали 
(схеми, діаграми, тощо), приклади розв’язання задач;  

–методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної, 
індивідуальної роботи студентів;  

–пакети тестових завдань та завдань контролю й самоконтролю знань.  
Розміщено на освітній платформі БІНПО. 

 

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). 
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 пр истроїв). 

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  р исунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 
плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штр афні 
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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 , 2 і 3 20 

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 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
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