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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

6 семестр для бакалаврів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Студенти спеціальності (073) менеджмент   

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики 

організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними. 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти 

часом. 

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 

якість та мотивувати персонал організації. 

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 



професійній діяльності. 

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності. 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень.  

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Дисципліни : «Основи менеджменту», «Менеджмент (спец. 

курс)», «Теорія організацій» 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

32 години лекцій та 16 години практичних занять 

Тема 1. Сутність консалтингової діяльності 

Тема 2. Становлення та розвиток світового ринку консалтингових 

послуг 

Тема 3. Ринок консалтингових послуг в Україні 

Тема 4. Структура здійснення консалтингового процес 

Тема 5. Організація консультаційної діяльності 

Тема 6. Якості консультанта та комунікації в консалтингу 

Тема 7. Маркетинг консалтингових послуг 



Тема 8. Методи аналізу й  вирішення проблем у консалтингу 

 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Основна. 

1. Гонтарева І. В. Г Управління консалтинговою діяльністю: 

конспект лекцій / І. В. Гонтарева. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 

136 с. (Укр. мов.) 

2. Бутиліна О. В.Б Управлінське консультування: навч.-

метод. посіб. / О. В. Бутиліна –Х.: Видавництво «Форт», 2014. – 

165 с.  

3. . Верба В.А. Організація консалтингової діяльності: Навч. 

посібник / Верба В.А., Решетняк Т.І. - К.: КНЕУ, 2000. - 244 с. 3. 

Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, 

організація,розвиток: монографія / В. А. Верба. – К.: КНЕУ, 2011. 

– 327 с. 

4.   Коростельов В.А. Управлінське консультування: 

Навч.посіб./ Коростельов В.А. - К.: МАУП, 2003. - 104 с. 

5.  Менеджмент для магистров: Учеб. пособие/ Под ред. 

д.э.н., проф. А.А.Епифанова, д.э.н., проф. С.Н.Козьменко. - Сумы: 

ИТД «Университетская книга», 2003. - 762 с. 

6. Основи управлінського консультування: Навч. посібник / 

А. Е. Воронкова[та ін.]; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Е. 

Воронкової. – Х.: ВД«Інжек», 2010. – 484 с. 

7. . Семеняк І. В. Основи управлінського консультування: 

навч. посібник /І. В. Семеняк, Д. В. Мангушев. – Х.: ХНУ ім. В. 

Н. Каразіна, 2012. – 128 с. Васильев Г.А. Управленческое 

консультирование: Учеб. Пособие / Васильев Г.А., Деева Е.М.. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНИ, 2004. 

8.  Управленческое консультирование. Индустрия знаний, 

символический капитал или новая мода / под ред. М. Киппинга и 

Л. Энгвелла : Пер. с англ. – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 

2008. – 416 с. Посадский А.П. Основы консалтинга / Посадский 

А.П. - М.: ГУ ВШЭ, 1999. - 240 с. 

Додаткова література. 

 1. Інтернет-сервер Гарвардської школи бізнесу: www.hbs.edu.  

2. Кудінов А. Про ринок консалтингових послуг // www.bcg.ru. 

3. Монахова Е. Управленчеськоє консультування кінця XX 

http://www.hbs.edu/


століття // www.pcweek.ru/kis. 

 4. Ресурс Internet: веб-сторінка корпорації Карана. Url: 

www.carana.ru.  
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