
 

Шифр та назва 

спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Назва освітньої 

програми 
Економіка та управління підприємством 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 
Терміни вивчення 

дисципліни 
Перший курс 

Мова викладання Українська 
Передумови вивчення 

дисципліни 
Знання з економічної теорії, економіки підприємства, стратегії 

підприємства, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти 

Мета навчальної 

дисципліни 
Розкриття можливостей управлінського консультування і розробка 

рекомендацій щодо ефективного використання його потенціалу у 

розвитку реального бізнесу 
Компетентності, 

формування яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Критичне осмислення теоретичних засад управлінського 

консультування 

Здатність обирати та використовувати основні елементи та принципи 

технології процесу консультування і поведінкових ролей консультанта 

Набуття навичок підготовки і проведення управлінського 

консультування 
Програмні результати 

навчання 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- особливості функціонування ринку консалтингових послуг і 

ринкової поведінки консалтингових компанії на ньому; зміст 

консультаційної роботи на основних етапах консультування; методи 

оцінки результативності консультування; 

вміти: 

- діагностувати управлінські проблеми клієнтської організації та 

виявляти їх причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати вибір 

консалтингових рекомендацій. 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 

навчання: 

- демонструвати базові знання з управлінського консультування 

для подальшого використання на практиці. 

- володіти методами та інструментарієм для проведення 

економічної та управлінської діагностики клієнтської 

організації. 

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
 

«УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» 



Зміст навчальної 

дисципліни 
Модуль 1. Теоретичні й організаційні основи управлінського 

консультування 

Модуль 2. Планування здійснення консультаційних послуг 

Модуль 3. Технологія консультування 

Модуль 4. Особливості консультування в різних галузях управління 
Заходи та методи 

оцінювання 
Оцінювання модулів здійснюється за результатами виконання 

чотирьох контрольних робіт у тестовій формі. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою. 

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни здійснюється за 

результатами проведення екзамену у письмовій формі з оцінюванням 

за 12-бальною шкалою. 
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч е т в е 

р т і 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на 

лекціях 60 60 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 

 

Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу, комп’ютерних робочих місць 
Навчально-методичне 

забезпечення 
Основна література: 

1. Воронкова А.Е., Отенко В.І., Воронков Д.К., Свірідов О.В., Рибакова 

Т.О. Основи управлінського консультування: Навчальний посібник. 

– Харків: «ІНЖЕК», 2010. 484 с. 

2. Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. 

– Москва: Планум, 2004. 976 с. 

3. Макхем К. Управленческий консалтинг / Пер. с англ. – Москва: Дело 

и сервис, 1999. 288 с. 

4. Уикхем Филипп. Консалтинг в управлении проектами: пер. 2-го англ. 

изд. / Филипп Уикхем. – Москва: Дело и Сервис, 2006. 368 с. 

5. Верба В. А., Решетняк Т. И. Організація консалтингової діяльності: 

Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2000. 244 с.  

6. Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування: Навчальний 

посібник. – Київ: Академвидав, 2008. 240 с. 



7. Чернов Ю.В., Фомин С.В., Тищенко А.И. Управленческое 

консультирование: Учебное пособие. – Херсон: ОЛДИ-плюс, 2003. 

272 с. 

8. Бейч Э. Консалтинговый бизнес: Пер. с англ. / Бейч Э. - СПб.: Питер 2006. 

272 с. 

Додаткова література: 

1. Джентл Р. Как сделать карьеру в консалтинге. Пер с англ. / Р. Джентл. – 

Санкт-Петербург: Нева, 2003. 192 с. 

2. Боброва И. И., Зимин В. А. Консалтинг в стиле гольф. – Москва: ООО 

«Вершина», 2005. 384 с. 

3. Охріменко О.О., Кухарук А.Д. Міжнародний консалтинг: 

Навчальний посібник. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 184 с. 

4. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. Пер. с англ. 

под науч. ред. А. Г. Сеферяна. – Санкт-Петербург: 2007. 384 с. 

5. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III А.Дж. Стратегический 

менеджмент: концепции и ситуация для анализа: Пер. с англ. – 12-е 

изд. – Москва: Издат. дом “Вильямс”, 2005. 928 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Верховна рада України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.rada.gov.ua 

2. Урядовий портал. Офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua 

4. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

5. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // 

http://www.nbuv.gov.ua 

6. Книги серії «Консалтинг»: www.piter.com 

7. Література з консалтингу: http:// 

www.management.com.ua/consulting 
Інформація про 

відповідального 

виконавця 

Факультет: економіки і менеджменту 

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1007 

Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028 
Провідний викладач: 
 

 
 

 

СЕМЕНОВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА 

посада: доцент  

науковий ступінь: канд. екон. наук 

вчене звання: доцент 

тел.+38096 213 5894 

E-mail:semtv1@bigmir.net 

Інтернет-сторінка  на сайті НМетАУ: 
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e217 

Робоче місце: кім. Б-503 

Оригінальність дисципліни: авторський 

курс 
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