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КОВЕРГА 

Сергій В’ячеславович
доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук 
України, завідувач кафедри 

менеджменту 

Profile: http://slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-menedzhmentu

e-mail: kovergaserg1970@gmail.com;

Сторінка курсу в Moodle: 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1595

Консультації on-line: 

на університетській платформі дистанційного навчання
Консультації off-line: 
понеділок з 14.00 до 16.00 головний корпус ДДПУ,  каб. № 625

http://slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-menedzhmentu
mailto:kovergaserg1970@gmail.com
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1595
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Управлінське консультування є особливою сферою послуг і складовою частиною інфраструктури ринкової
економіки. Це важлива професійна діяльність, що допомагає керівникам аналізувати і вирішувати практичні
завдання, пов’язані не тільки зі станом, але і стратегічним розвитком підприємства, а також переймати новітні
досягнення вітчизняного і зарубіжного походження. Розвиток і зростання управлінського консультування в Україні
свідчить про важливість і необхідність підготовки фахівців вищої кваліфікації для надання професійних послуг у
цій сфері.

Становлення та розвиток ринку консалтингових послуг в Україні пов’язані із започаткуванням
підприємництва та роздержавленням власності. Виникла потреба у створенні методичної бази приватизаційних
заходів на підприємствах та обґрунтуванні безлічі бізнес-планів з метою отримання інвестиційних коштів.
Спочатку задоволення попиту на ці послуги взяли на себе консультаційні підрозділи банків та організацій, що
отримали право консультувати з питань приватизації. Однак з розвитком ринкових відносин попит на
консалтингові послуги в Україні зазнає суттєвих змін. Поступове надбання вітчизняним бізнесом рис цивілізованої
діяльності потребує відповідної професіоналізації консалтингу. Сьогоднішні вітчизняні менеджери чітко
усвідомлюють необхідність такого консультування, при якому консультант здійснює не лише локальне
виправлення вузьких проблем, а й поглиблено вивчаючи специфіку клієнтської організації, займається
комплексними питаннями стратегічного розвитку конкретного підприємства, корпорації, бізнесу.

Метою навчальної дисципліни «Консалтинг» є розкриття можливостей управлінського консультування і
розробка рекомендацій щодо ефективного використання його потенціалу у розвитку реального бізнесу.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- розкриття змісту управлінського консультування та необхідності його проведення для планування і організації
успішного бізнесу;

- використання основних елементів та принципів технології процесу консультування і поведінкових ролей
консультанта; проведення економічної та управлінської діагностики клієнтської організації;

- набуття навичок підготовки і проведення управлінського консультування.

Предметом навчальної дисципліни є управлінське консультування і ефективне використання його
потенціалу у розвитку реального бізнесу.
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- Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий,
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

- Проектувати ефективні системи управління організаціями.

- Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

- Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських
рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні
міркування та соціальну відповідальність.

- Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

- Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для
вирішення задач управління організацією.

- Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з
людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

- Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

- Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та
кадрове забезпечення організації.
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Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні.
ЗК3. Навички використання інформаційних та
комунікаційних технологій.
ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних
аргументів та перевірених фактів. Вміння аналізувати і
структурувати проблему підприємства і розробляти
рішення (тобто входження на новий ринок/ринкове
середовище).
- Здатність організовувати і контролювати виконання
виробничої програми, здійснювати дослідження для
розробки та реалізації економічної політики
підприємства, організації та контролю діяльності.
- Здатність розробляти алгоритм проведення наукового
дослідження, складати календарний план наукового
дослідження. Здатність до аналізу фінансового,
матеріально-технічного, кадрового забезпечення процесу
наукових досліджень.
-Здатність до якісного виконання обов’язків, відповідно
до норм законодавства, захисту інтересів держав, прав
людини, поєднання суспільних, колективних та
індивідуальних інтересів.

Результати вивчення дисципліни дозволять сформувати ряд відповідних 
професійних і особистісних компетенцій у відповідності до СВОУ:

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
- Здатність обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, в тому числі у
відповідності до визначених цілей та міжнародних
стандартів.
- Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та
критерії, за якими організація визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та
плани. - Здатність до ефективного використання та
розвитку ресурсів в організації.
- Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість.
- Здатність до управління організацією, її розвитком.
- Здатність використовувати закони й методи управління
підприємством у поєднанні з сучасною світовою
практикою ведення бізнесу для прийняття оптимальних
управлінських рішень щодо удосконалення діяльності
підприємства.
- Здатність здійснювати пошук з різних інформаційних
джерел, використовувати цю інформацію для прийняття
рішень і розробляти їх альтернативні варіанти на основі
використання інформаційних систем та комп’ютерних
технологій.
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ТЕМА 1. Консультаційна діяльність: види й особливості консультацій
ТЕМА 2. Місія, цілі та завдання консалтингу
ТЕМА 3. Консультування внутрішнє і зовнішнє
ТЕМА 4. Основні методологічні підходи і стадії консультаційного процесу
ТЕМА 5. Управлінське консультування організаційних змін та методів виявлення
організаційних патологій
ТЕМА 6. Класифікація методів і характеристика технології консультування
ТЕМА 7. Методи консультування з питань управління людськими ресурсами
ТЕМА 8. Управління консалтинговою фірмою: структура, організація праці і
професійна етика консультантів
ТЕМА 9. Консультування з питань управління державними та недержавними
підприємствами (установами)
ТЕМА 10. Консультаційні послуги з питань фінансової діяльності
ТЕМА 11. Консультування з питань управління виробництвом
ТЕМА 12. Управлінське консультування з питань маркетингу та збуту продукції й
послуг
ТЕМА 13. Інформаційні технології – сфера діяльності управлінського консалтингу
ТЕМА 14. Якість, результативність та ефективність консультування
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