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ВСТУП

Навчальна  програма  вивчення  дисципліни  „Консалтинг”  складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  здобувачів
магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні
аспекти  консалтингу.

Міждисциплінарні  зв’язки:  менеджмент,  політологія,  соціологія,
економічна теорія.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Теоретичні основи  консалтингу
2. Технологія консалтингу

1. Мета й завдання навчальної дисципліни

1.1.  Мета вивчення навчальною дисципліни „Консалтинг”– формування
у  студентів  розуміння  організаційно-економічного  механізму  специфічного
виду підприємств – консалтингової фірми.

1.2.  Основними  завданнями вивчення  дисципліни. є  теоретична
підготовка студентів із питань:

- Інститут консультування та ринок консалтингових послуг.
- Організація та управління консалтинговими фірмами.
- Кадрова політика консалтингових фірм.
- Стратегія консалтингових фірм.
- Технологія консалтингу

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

 основні  типи  консалтингових  послуг  та  причини  залучення
консультантів в організацію;

 специфіку, технологію діяльності фірм консалтингового бізнесу;
 структуру управління консалтинговою фірмою;
 специфіку  кадрової  політики  консалтингової  фірми  та  вимоги  до

працівників консалтингових фірм;
 зміст стратегії консультаційної фірми та умови, етапи її реалізації;
 технологію  консалтингу  й  володіти  його  механізмом  на  наступних

етапах консультаційного процесу.
уміти :

 здійснювати  підготовку  до  консультування  та  попередній  діагноз
проблеми;

 надавати консультаційні пропозиції та угода про консультування;
 здійснювати діагноз проблеми;
 робити позиційний аналіз організації;
 розробляти  та презентувати консультаційні рекомендації;



 впроваджувати зміни в організацію клієнта;
 завершувати консультування.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  90  години  /3  кредити
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управлінського консалтингу
       Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. Консалтинг як самостійна
професійна  діяльність.  Виникнення  інституту  консультування  та  тенденції  розвитку.
Причини  стрімкого  розвитку  управлінського  консультування  та  зростання  попиту  на
консалтингові  послуги  на  світовому  ринку. Основне  завдання  управлінського
консультування.  Основні  типи консалтингових  продуктів  (дослідження  та  аналіз  ринку,
розробка  стратегії,  фінансовий  менеджмент,  підготовка  та  експертиза  інвестиційних
проектів,  управління  маркетингом,  управління  виробництвом,  управління  персоналом,
інформаційні  технології).  Характерні  риси  консультантів  з  управління. Консалтингова
послуга  як  продукт.  Специфіка  консалтингової  послуги.  Кон’юктура  ринку
консалтингових  послуг.  Основні  причини  залучення  консультантів  в  організацію.
Консалтингова  фірма. Особливості  становлення  і  розвитку  консультаційного  бізнесу  в
Україні.

 Організація та управління консалтинговими. Зовнішні та внутрішні консультанти:
сутність,  специфіка,  доцільність.  Види  консультування  (внутрішні  і  зовнішні)  та  їх
переваги  і  недоліки. Види  організаційно-правових  форм  консалтингового  бізнесу:
одиничне володіння, партнерство, корпорація. Функції партнерів консалтингової фірми під
час  виконання  завдання. Структури  управління  консалтингових  фірм.  Лінійно-
функціональна структура як формалізована багаторівнева ієрархія (управлінська піраміда).
Основні  елементи  діяльності  консалтингової  фірми.  Матрична  структура:  головна  ідея
структури,  цільові  тимчасові  групи,  проектний  принцип  побудови.  Організаційна
структура  філіалів.  Площинна  структура.  Організаційна  структура  фірм,  що  ведуть
агресивний збут.

Управління  роботою  консультаційної  фірми  на  основі  проектного  підходу.
Консультаційний проект:  сутність,  зміст,  спрямування.  Структурна  робота  з  проекту як
функція  менеджера.  Головні  завдання  структурування  проекту.  Ліцензування  й
сертифікація  консалтингової  діяльності:  постановка,  проблеми,  позитивні  і  негативні
наслідки.

 Кадрова  політика  консалтингових  фірм.  Сучасні  тенденції  розвитку  ринку
консалтингових послуг і наявність монополістичної конкуренції.  Вимоги до працівників
консалтингових  фірм:  інтелектуальні  здібності,  емоційна  зрілість,  особисті  якості,
контактність,  фізичні  якості.  Специфічні  характеристики  консультанта.  Труднощі
професійної кар'єри. Мета кадрової політики консалтингової фірми. Кадрова політика й
організаційна  культура  фірми.  Основні  елементи  кадрової  політики.  Складові
ефективності  кадрової  політики.  Роль  кадрової  політики  в  організації:  пасивна
превентивна,  активна.  Специфіка  відбору,  найму  та  навчання  персоналу.  Планування
кар'єри та мотивація праці консультантів. Види винагород консультантів. Організація праці
консультантів. Етапи створення і функціонування проектної команди.

  Стратегія  консалтингових  фірм  Поняття  стратегії  консалтингової  фірми.  Два
аспекти консультування: професійний та комерційний. Визначення стратегічного вибору
консалтингової  фірми:  визначення  діапазону  послуг;  визначення  базових  клієнтів;
визначення розміру та темпів зростання фірми; взаємодія з конкурентним середовищем.
Реалізація стратегії та контроль за виконанням управлінських рішень. Головні елементи



системного підходу до  управління консалтинговою фірмою: стратегічна ревізія або само
діагноз,  оцінка  ринку  консультаційних  послуг,  оцінка  конкурентів,  оцінка
макросередовища, стратегічне рішення, контроль виконання.

Змістовний модуль II. Технологія консалтингу.
         Підготовка  до  консультування  і  попередній  діагноз  проблеми.  Поведінка
консультанта  в  системі  клієнта.  Взаємовідносини  консультанта  та  клієнта:  моделі
"експерт-клієнт",  "доктор-пацієнт",  "співробітництво".  Поведінкові  ролі  консультанта:
пропагандист,  технічний  експерт,  інструктор  та  викладач,  помічник,  розробник
альтернатив, пошукач фактів.

Етапи  консультаційного  процесу.  Особливість  етапу  підготовки.  Мета  первинних
контактів  з  клієнтом  та  проведення  перших  зустрічей.  Особливості  підготовки  до
консультування.  Мета,  зміст  та  обмеження  попереднього  діагнозу.  Сильні  та  слабкі
сторони  клієнта  під  час  попереднього  аналізу.  Джерела  інформації  для  попередньої
діагностики  проблеми  клієнта  (внутрішні  й  зовнішні  джерела).  Розробка  попереднього
плану виконання завдання. Визначення майбутніх ролей консультанта і клієнта. Виявлення
ресурсів, необхідних на кожному етапі виконання завдання. Оформлення плану у вигляді
консультаційних пропозицій
       Консультаційні  пропозиції  та  угода  про  консультування. Зміст  консультаційних
пропозицій:  мета,  кваліфікація,  обсяг  роботи,  методологія,  план  роботи,  результати,
команда, витрати, загальні умови. Головні розділи консультаційних пропозицій: технічний,
штатний,  кваліфікаційний,  фінансовий. Угода про консультування (контракт)  та основні
елементи:  пропозиції,  прийняття,  винагороди,  компетенція,  правомочність.  Структура
офіційної  угоди  про  консультування:  сторони,  термін,  режим  роботи,  оплата  послуг,
витрати,  оплата  за  фактом,  умови  припинення  угоди,  незалежність  консультантів,
додаткова  робота,  конфіденційність,  монопольне  використання,  обмеження
відповідальності консультанта, форс-мажорні обставини, реклама, арбітраж, відповідність
законодавству, розірвання угоди, підписання угоди.

Види  консультаційних  угод:  угода,  що  триває;  діагностична  угода;  угода  із
впровадження;  угода  з  підвищення  кваліфікації  керівників;  проектна  угода;  угода  з
розвитку організації; угода з експертної консультації.
      Діагноз проблеми та позиційний аналіз організації. Діагноз, його мета та виявлення
необхідних  фактів.  Джерела  і  методи  збору  інформації.  Основні  методи  оцінювання
(опитування,  інтерв'ю,  дискусія,  метод  Дельфі).  Експертне  оцінювання  та  його  етапи.
Аналіз  фактів  за  систематизацією:  систематизація  за  часом,  місцем,  відповідно  до
структури, за фактором впливу. Побудування силового поля організації.

Мета  та  зміст  позиційного  аналізу.  Предмет  позиційного  аналізу.  Прожективний
підхід  у  позиційному  аналізі.  Суб'єктивізація  у  позиційному  аналізі.  Типи  суб'єктів  в
організаційних системах: управлінський суб'єкт, технологічний суб'єкт, експертний суб'єкт,
частково управлінський суб'єкт. Активізація інноваційного потенціалу персоналу фірми-
клієнта.  Методи  діагностування  інноваційного  потенціалу  організації.  Мета  та  зміст
методики  корекції  "Я-образу".  Використання  методів  подолання  суб'єктивності  при
побудові прожективної позиційності.
        Розробка,  презентація  консультативних  рекомендацій  та  впровадження  змін  в
організацію  клієнта.  Мета  та  методологічні  підходи  до  розробки  консультаційних
рекомендацій.  Етапи  розробки  консультативних  рекомендацій  і  визначення
альтернативних  рішень  проблеми,  оцінка  альтернативних  рішень,  вибір  найкращої
альтернативи, аналіз, презентація консультаційних рекомендацій клієнту.

Модель розробки рішення на основі концепції ідеальної системи. Методи творчого
пошуку  альтернативних  варіантів  рішень.  Оцінка  альтернатив  рішення  проблеми:
ранжування альтернатив, методи. Схема проведення презентацій. Структурування доповіді
консультантів. Використання усної, письмової та наочної форми подання інформації.



Програма підготовки до впровадження змін: розподіл обов'язків, визначення темпу й
термінів, спостереження за ходом впровадження, створення систем підтримки і контролю
результатів  впровадження.  Модель  процесу  внесення  змін  в  організацію.  Алгоритм
внесення змін у роботу організації. Характеристика стадій здійснення організаційних змін.
Опір  змінам.  Причини  опору  змінам.  протистояння  опору  змінам  шляхом  навчання  і
спілкування. Залучення опірних співробітників до впровадження змін. Тактика подолання
опору організаційним змінам.

Особливість завершення консультування як кінцевої  фази процесу консультування.
Сигнали  до  закінчення  консультування.  Зміст  і  структура  підсумкового  звіту  про
консультування (логічні схеми побудування змістової частини підсумкового звіту).

Оцінка  ефективності  та  результативності  консультування.  Проблеми  визначення
результативності  консультування.  Визначення  економічного  ефекту  від  консультування.
Кількість  показників  результативності  консультування.  Складові  успіху консультування.
Загальний підсумок діяльності консультантів.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Формою підсумкового контролю успішності навчання є складання заліку. 

5. Засоби діагностики успішності навчання
Проведення  контролю  та  оцінки  знань,  умінь  і  навичок  із  дисципліни
„Консалтинг” забезпечується наступними  засобами діагностики:
1) теоретичні:

- теоретичні питання;
- тестові завдання;
- ситуаційні завдання.

2) практичні                                                          3:творчі
- розрахункові задачі;                                           - реферат;
- графічні завдання;                                              - презентація;
- схематичні узагальнюючі завдання;                 - доповідь.   
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