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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета полягає у наданні здобувачам теоретичних знань про сутність і 
завдання інформаційного консалтингу, формуванні практичних навичок з 

організації і проведення проєктів інформаційного консалтингу.  
 
Завдання: висвітлити теоретичні засади інформаційного консалтингу; 

розглянути становлення та розвиток ринку консалтингових послуг в Україні та 
світі; ознайомити з методологічними аспектами інформаційного консалтингу; 

дослідити консалтинг інформаційних потреб організації та роль інформаційного 
ресурсу в інформаційному консалтингу; розглянути основні напрями 

інформаційного консалтингу на сучасному етапі; ознайомити з вимогами до 
освіти, досвіду професійної діяльності консультанта, етичними аспектами 

інформаційно-консультаційної діяльності; розкрити теоретичні засади, 
технологію та організацію реалізації консалтингового проєкту; висвітлити 

економічні аспекти та організацію консалтингової діяльності; напрацювати 
навички щодо проведення практичних досліджень, аналізу проблемних ситуацій, 

розробки пропозицій та рекомендацій з різних напрямів інформаційного 
консалтингу, які підвищують ефективність управлінської діяльності.  

 

Предмет: теоретико-методологічні аспекти інформаційного консалтингу та 
практичні аспекти консалтингової діяльності. 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні:  
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
спеціальні (фахові, предметні):  
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності. 
СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 
СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  

СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) на 
всіх рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію. 

 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 
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ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  
ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПРН3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 

що організована й проведена самостійно або разом з колегами.  
ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 
ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 

обмежень та передбачуваних ризиків. 
ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, 
про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.  

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 

наук. 
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 
ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 

промоцію. 
ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на 

доступних інтернет-платформах. 
ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення 

якісного і затребуваного медійного продукту.  
 

Передумови вивчення освітньої компоненти «Інформаційний 
консалтинг» викладається на завершальному етапі бакалаврської підготовки 

та інтегрується з такими дисциплінами, як «Психологія», «Діловий етикет», 
«Соціальні комунікації», «Корпоративні комунікації», «Основи зв’язків з 

громадськістю та реклами», «Маркетинг», «Практика журналістської 
діяльності». 



2. Структура освітньої компоненти 
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РОЗДІЛ 1. Інститут консультування та ринок консалтингових послуг 

1.1. Вступ. Сутність консалтингової 
діяльності 

12 2 2    8 

1.2. Становлення та розвиток ринку 
консалтингових послуг в Україні та 

світі 

12 2 2    8 

 Разом за 1 розділ 24 4 4    16 

РОЗДІЛ 2. Теоретико-методологічні аспекти інформаційного консалтингу 

2.1. Теоретичні та методологічні 
аспекти інформаційного 

консалтингу 

12 2 2    8 

2.2. Консалтинг інформаційних потреб 
організації. Інформаційний ресурс 
та комунікації в консалтингу 

12 2 2    8 

2.3. Напрями інформаційного 

консалтингу 

10 2 2    6 

 Разом за 2 розділ 34 6 6    22 

РОЗДІЛ 3. Економіка і організація консалтингової діяльності 

3.1. Організація консалтингової 
діяльності. Інструменти процесу 

консультування 

12 2 2    8 

3.2. Маркетинг консалтингових послуг. 
Методи аналізу та вирішення 
проблем у консалтингу 

12 2 2    8 

3.3. Якість і результативність 

консультаційного процесу 

8 2     6 

 Разом за 3 розділ 32 6 4    22 

 Разом за 8 семестр 90 16 14    60 

 Всього 90 16 14    60 
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3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУТ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА РИНОК 

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 
ТЕМА 1.1. ВСТУП. СУТНІСТЬ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

«Інформаційний консалтинг» як навчальна дисципліна. Поняття про 
консультування та управлінську ситуацію. Співвідношення понять 

«консультування» і «консалтинг». Сутність консалтингової діяльності. Місце 
консалтингу у сучасній ринковій економіці. Консалтинг у різних сферах 

управління. Масштаби консалтингу як бізнесу. Консалтинг як інфраструктура 
бізнесу і перспективи його розвитку. Зовнішні і внутрішні консультанти. Види 

консалтингу. 
Консультування як професія і підприємницька діяльність. Професійні та 

етичні вимоги до консалтингових фірм і їх працівників. Юридична і професійна 
відповідальність. 

Модель професійної компетенції консультанта. Комплекс професійних та 
етичних якостей: загальна ерудиція та професійна компетентність; незалежність 
і неупередженість; здатність розробляти пропозиції рекомендаційного 

характеру; вміння проводити спеціальні кваліфіковані експертизи; дотримання 
конфіденційності у відносинах із клієнтами та іншими суб’єктами ринку тощо.  

Підвищення кваліфікації консультантів: області удосконалення навичок 
консультування, можливі форми професійної перепідготовки, форми самоосвіти. 

Фахова періодика. 
Діяльність у професійних організаціях. Європейська федерація асоціацій 

консультантів з економіки і управління (ФЕАКО), Американська Асоціація 
консультантів з економіки і управління (ACME), Інститут менеджмент-

консультантів (IMC). Всеукраїнська асоціація «Укрконсалтинг», Українська 
асоціація менеджмент-консультантів, Українська консалтингова мережа та ін. 

 
ТЕМА 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ 

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Передумови виникнення консалтингу як професійної діяльності. 

Становлення консалтингу у розвинених країнах. Значення досліджень Ф.-В. 
Тейлора, Ф. та Л. Гілбретів, Г.Л. Гантта, Х. Емерсона, А. Файоля, Л. Урвіка, Е. 

Мейо для становлення консалтингу. Перші консультаційні організації у США та 
Європі: Foster Higgins, Sedgwick, Arthur D. Little, A.T. Kearney, 

McKinsey&Company, Bain&Company, Accenture, PricewaterhouseCoopers та ін.  
Етапи розвитку консалтингу. «Золотий вік» консалтингу. Підвищення 

компетентності клієнтів у використанні консультантів. Розвиток 
консалтингового ринку на сучасному етапі: досвід різних країн.  

Діяльність провідних світових компаній інформаційного консалтингу PWC, 
Ernst&Young, KPMG, Deloitte&Touché, IBM, EDS, CSC. 
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Особливості розвитку консалтингової індустрії в світі: інтенсивне 
укрупнення консалтингових організацій; швидке збільшення обсягів діяльності 

лідерів галузі та їх транснаціоналізація; урахування національних особливостей 
середовища діяльності клієнтів при підходах до консультування; 

функціонування поряд із великими компаніями дрібних фірм та консультантів-
одинаків; орієнтація на інтелектуальний потенціал персоналу; перетворення 
найбільших консультаційних фірм на класичні бізнес-орієнтовані організації; 

загострення конкуренції; універсалізація. Трансформація уявлень про результат 
консалтингової діяльності. Динаміка зростання інформаційно-консультаційних 

послуг у світі.  
Особливості становлення та розвитку консалтингового бізнесу в Україні. 

Діяльність академічних та науково-дослідних установ як передумова розвитку 
консалтингової діяльності. Концепція наукової організації праці 1920-1930-х рр. 

Розвиток консалтингової діяльності в ринкових умовах. Основні види 
консультаційних послуг у сучасній Україні. Основні постачальники 

інформаційно-консультаційних послуг в Україні. Питання ліцензування та 
сертифікації консалтингової діяльності в Україні. Проблеми кадрового 

забезпечення інформаційного консалтингу в Україні.  
Перспективи розвитку вітчизняного ринку інформаційного консалтингу.  
Внесок сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців у розвиток 

інформаційного консалтингу.  
 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ 

 
ТЕМА 2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ 

 

Мета і завдання, об’єкт і предмет інформаційного консалтингу. Об’єкти і 
суб’єкти інформаційного консалтингу. Поняття про консультаційний процес.  

Взаємозв’язки інформаційного консалтингу з іншими науками. 
Функції інформаційного консалтингу: функція інформування, наукова 

(пізнавальна), дослідницька (діагностична), посередницька, освітня. Принципи 
інформаційного консалтингу. 

Особливості взаємодії інформаційних технологій і консалтингу.  Засоби 

комп’ютерної, комунікаційної, організаційної техніки. Класифікація 
інформаційних технологій. Системні та прикладні програмні засоби.  

 
ТЕМА 2.2. КОНСАЛТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ТА КОМУНІКАЦІЇ В КОНСАЛТИНГУ 

 

Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. Зовнішні і внутрішні 
інформаційні потоки. 

Інформаційні потреби організації. Показники оцінки результативності 
інформаційної діяльності із забезпечення інформаційних потреб 

(пертинентність, релевантність, повнота, точність, стислість і наочність  
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представлення. Методи дослідження інформаційних потреб. Клієнтська база 
даних. Портрет клієнта. 

Сутність і зміст аналітичної й експертної  діяльності консультанта. 
Інформаційно-аналітичні й експертні технології в роботі консультанта. 

Управління консалтинговою фірмою. Організація діяльності 
консультуючих фірм. Структура управління консультаційною фірмою. Кадрове 
забезпечення діяльності консалтингових фірм. 

Сутність і зміст поняття «інформаційний ресурс». Складові компоненти 
інформаційного ресурсу. Формування інформаційних ресурсів організації. 

Характеристика основних показників інформаційного ресурсу 
(інформаційна та матеріально-технічна бази; кадрова та організаційно-

методична складові; засоби комунікації та опрацювання інформації; фінансові 
засоби). 

Аналіз взаємодії різних інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси, 
призначені для обслуговування зовнішніх користувачів. Організаційна 

структура українських інформаційних ресурсів. Бази даних за галузями 
економіки. 

Комунікації в консалтингу. Комунікації «консультант-клієнт». Вербальні 
комунікації. Невербальні комунікації. Психологічний аспект комунікацій 
«консультант-клієнт». 

 
ТЕМА 2.3. НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ 

 
Поняття про ринок ділової інформації. Ділова інформація (оперативні й 

аналітичні дані про економічну кон’юнктуру). Зміст інформаційних запитів 
клієнтів: відомості про компанії, продукти, товарні ринки, ринки цінних паперів, 

пошук інвестиційної стратегії, перевірка надійності партнерів тощо.  
Зміст консультаційної послуги у сфері взаємодії організації та ринку 

ділової інформації. Постачальники бізнес-інформації на ринку ділової 
інформації України Консультаційні послуги у глобальній мережі Інтернет.  

Основні напрями діяльності консультанта у сфері захисту бізнес-
інформації. Мета захисту інформації. Методика забезпечення інформаційної 

безпеки. Проблеми збереження комерційної таємниці в процесі консалтингового 
обслуговування. Підтримка захисту бізнес-інформації та інформаційної безпеки 
в організації клієнта. 

Характеристика сучасного ринку комплексних інтегрованих систем 
автоматизації підприємств та установ різного профілю. Особливість індустрії 

систем автоматизації підприємств та установ. Мета та завдання діяльності 
консультанта при комплексній автоматизації підприємства. Основні завдання та 

принципи автоматизації підприємства. Основні етапи консалтингового проєкту 
при комплексній автоматизації підприємства.  

Роль інформаційних технологій у сучасних ринкових умовах. 
Постачальники послуг з інформаційних технологій. Автоматизовані 

інформаційні технології управління: мета, завдання, структура, види.  
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Мета, завдання ІТ-консалтингу. Основні напрями діяльності ІТ-
консультанта. Консалтинг у сфері інтернет/інтранет-технологій, електронного 

бізнесу та електронної комерції. Дослідження Інтернету.  
 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ТЕМА 3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНСТРУМЕНТИ 
ПРОЦЕСУ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 
Зовнішні та внутрішні консультанти. Типи зовнішніх консультантів. 

Ієрархічні щаблі консалтингової фірми. 
Поняття консалтингового процесу і його структура. Консалтинговий 

проєкт. Структура і зміст процесу консультування. Передпроєктна стадія 
консалтингового процесу. Проєктна стадія консалтингового процесу. 

Післяпроєктна стадія консалтингового процесу. 
Методи ціноутворення на консалтингові послуги. Фактори, що впливають 

на ціноутворення. Форми оплати праці консультанта. Калькуляція собівартості 
інформаційно-консультаційних послуг. 

Договори на консалтингові послуги. Ключові моменти змісту договорів.  

Методичний інструментарій консультанта. Методи нагромадження 
інформації. Отримання інформації шляхом вивчення документів. Типи 

документів для вивчення. Аналіз (формальний, змістовний) як метод вивчення 
документів. Створення масивів даних, їх систематизація та оброблення 

(статистичне, економіко-математичне, графічне тощо).  
Отримання інформації методом анкетування (опитування). Правила 

складання анкет. Форми анкетування. Методи обробки результатів опитування.  
Використання методу інтерв’ю. Типи і форми інтерв’ю. Прийоми інтерв’ю. 

Запис та обробка результатів інтерв’ю. 
Спостереження. Участь у внутрішньо організаційних заходах. Включене 

спостереження. 
Особливості використання методів фокус-груп та експертного оцінювання, 

методу Дельфі.  
Методи аналізу інформації: економічні, статистичні та економіко-

математичні методи аналізу інформації, аналіз фінансових коефіцієнтів.  

Методи бізнес-аналізу, розроблення та впровадження інформаційних 
консалтингових послуг. 

Методи творчого мислення: метод «мозкового штурму», латеральне 
мислення, метод «денних марень» та ін. Ігрові форми та соціально-психологічні 

тренінги в інформаційному консалтингу. 
Переваги і недоліки різних методів. 

 
ТЕМА 3.2. МАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ. 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У КОНСАЛТИНГУ 
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Загальні підходи до маркетингу консалтингових послуг. Створення 
інформаційного поля, репутації фірми, формування та підтримка взаємозв’язків 

з клієнтами. 
Заходи маркетингу по відношенню до різних типів клієнтів. 

Реклама консалтингових послуг. Методи просунення консалтингового 
продукту. 

Етапи розроблення системи маркетингової інформації консалтингових 

фірм. Напрями оцінювання потенційного ринку консалтингових послуг.  
Діяльність по створенню суспільної думки. Налагодження стосунків із 

засобами масової комунікації. Використання фірмового стилю. Формування 
корпоративної культури. Використання кіно- і фотозасобів. Використання усної 

мови. Спонсорство. 
Класифікація методів аналізу та вирішення проблем. Аналіз причини і 

наслідку. Ключові показники ефективності. 
Визначення та філософія. Базові сфери компетенції коуча. Сфери 

застосування коучингу. Принципи коучингу. Процес коучингу. 
Поняття аутсорсингу. Види аутсорсингу. Переваги і недоліки аутсорсингу. 

Вибір аутсорсингової компанії. Етапи проєкту аутсорсингу. 
Поняття і етапи розвитку бенчмаркінгу. Переваги, типи, принципи 

бенчмаркінгу. Процес бенчмаркінгу. 

Базові поняття реінжинірингу. Стадії реінжинірингу бізнес-процесів та 
створення структури. Процес реінжинірингу. Створення карти процесу. 

Принципи реінжинірингу. 
Сутність та принципи концепції «Шість сигм». Створення команди для 

впровадження концепції «Шість сигм». Процес роботи команди. Інструментарій 
«Шість сигм». 

 
ТЕМА 3.3. ЯКІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Показники і методи оцінки якості консультаційних послуг. Аспекти якості 

і результативності консультаційної діяльності. Вивчення, аналіз і синтез 
документів підприємства. 

Чинники забезпечення ефективного впровадження пропозицій 
консультантів. 

Оптимізація портфеля консультаційних послуг. 

Етика та відповідальність консультанта. Етичні принципи консультування. 
Оцінювання ефекту консультування. Чинники, що зумовлюють складність 

роботи консультантів. Орієнтовні запитання щодо визначення якості 
консультаційних послуг. 



4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Вступ. Сутність консалтингової діяльності  

 

План  
1. Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування. 
2. Ринок консультаційних послуг. Зміст консалтингової діяльності. 

3. Консалтинг як сфера управлінської діяльності. Ліцензування і сертифікація 
консалтингової діяльності. 

4. Класифікація консалтингових послуг. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14. 
 

Тема 1.2. Становлення та розвиток консалтингових послуг в Україні та світі 

 

План 
1. Становлення та розвиток світового ринку консалтингових послуг.  

2. Ринок консалтингових послуг в Україні.  
3. Перешкоди для розвитку консалтингової діяльності. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13–17. 
 

Тема 2.1. Теоретичні та методологічні аспекти інформаційного консалтингу 

 

План 
1. Поняття, предмет, мета та задачі інформаційного консалтингу.  

2. Взаємозв’язок інформаційного консалтингу з іншими науками. 
3. Принципи інформаційно-консалтингової діяльності. 

4. Функції інформаційного консалтингу. 
5. Особливості взаємодії інформаційних технологій і консалтингу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 8. 

 
Тема 2.2. Консалтинг інформаційних потреб організації.  

Інформаційний ресурс та комунікації в консалтингу 

 
План 

1. Інформаційне середовище та інформаційні потреби організації. 
2. Інформаційно-аналітична та експертна діяльність консультанта. 

3. Управління консалтинговими організаціями. Фахівці з консалтингу. 
4. Сутність і зміст поняття «інформаційний ресурс».  

5. Комунікації в консалтингу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. 
 

Тема 2.3. Напрями інформаційного консалтингу 
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План 
1. Інформаційний консалтинг у сфері взаємодії організації та ринку ділової 

інформації. 
2. Консалтинг у сфері захисту бізнес-інформації.  

3. Консалтинг при комплексній автоматизації підприємства. 
4. Консалтинг у сфері забезпечення інформаційними технологіями. ІТ-консалтинг. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 8, 15–17. 
 

Тема 3.1. Організація консалтингової діяльності.  
Інструменти процесу консультування 

 
План 

1. Форми організації консультаційної діяльності.  
2. Основні етапи консалтингового процесу. 

3. Ціноутворення на консалтингові послуги.  
4. Договори на консалтингові послуги. 

5. Методичний інструментарій консультанта. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

 
Тема 3.2. Маркетинг консалтингових послуг. 

 Методи аналізу та вирішення проблем у консалтингу 

 

План 
1. Управління маркетингом консультаційних послуг. 

2. Виявлення потреби в консультуванні й формування попиту. Формування 
пропозиції та надання консалтингових послуг.  

3. Роль цінової політики у маркетинговій діяльності консультаційних фірм.  
4. Методи залучення клієнтів у консалтинг. 

5. Методи аналізу та вирішення проблем у консалтингу (коучинг, аутсорсинг, 
бенчмаркінг, реінжиніринг бізнес-процесів, концепція «Шість сигм»). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 8. 
 

Тема 3.3. Якість і результативність консультаційного процесу 

 

План 
1. Якість та результативність консультаційних послуг.  

2. Чинники забезпечення ефективного впровадження пропозицій консультантів.  
3. Оптимізація портфеля консультаційних послуг. 

4. Якості консультанта та комунікації в консалтингу. 
5. Оцінювання результатів консультування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 6. 



5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Вступ. Сутність консалтингової діяльності  

 

Мета: визначення та характеристика основних видів консалтингової 
діяльності в Україні, що підлягають сертифікації і ліцензуванню. 

 

Завдання 
Використовуючи літературні джерела та Інтернет-ресурси, надати у формі таблиці 

перелік і характеристику основних видів консалтингової діяльності в Україні, що 
підлягають сертифікації і ліцензуванню. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14. 

 
Тема 1.2. Становлення та розвиток консалтингових послуг в Україні та світі 

 
Мета: виявлення та характеристика етапів розвитку консалтингу. 

 
Завдання 

Використовуючи літературні джерела та Інтернет-ресурси, надати у формі таблиці 

етапи розвитку консалтингу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13–17. 
 

Тема 2.1. Теоретичні та методологічні аспекти інформаційного консалтингу 

 

Мета: виявлення та аналіз визначень інформаційного консультування. 
 

Завдання 
1. Знайдіть в літературі різні визначення інформаційного консультування. 

Проаналізуйте їх спільні риси та відмінності. 
2. Складіть опис. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 8. 
 

Тема 2.2. Консалтинг інформаційних потреб організації. 
 Інформаційний ресурс та комунікації в консалтингу 

 
Мета: ознайомлення з принципами інформаційно-аналітичної роботи. 

 
Завдання 

1. Опишіть принципи інформаційно-аналітичної роботи. 
2. Обґрунтуйте, у чому полягає їх специфіка. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. 
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Тема 2.3. Напрями інформаційного консалтингу 
 

Рольова гра «Комунікації в консалтингу» 
Мета: придбання навичок ведення переговорів з клієнтами і оцінювання 

комунікацій між клієнтом і консультантом. 
 

Завдання 

Провести першу зустріч клієнта і консультанта з приводу обговорення 
можливості співробітництва консультанта і клієнта для подальшого 

вирішення проблеми останнього. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 8, 15–17. 
 

Тема 3.1. Організація консалтингової діяльності.  
Інструменти процесу консультування 

 
Мета: набуття практичних навичок та умінь обчислення ціни 

інформаційно-консультаційних послуг та гонорарів консультантів. 
 

Завдання 

1. На основі даних про кількість працівників консалтингової фірми, інформації 
про їх посадові оклади, основні статті витрат організації, відомостей про 

кількість робочих днів консультантів, середню тривалість їх робочого дня, 
кількості учасників консалтингового проєкту, тривалості виконання одного 

консультаційного проєкту та інших визначити вартість погодинної оплати 
праці консультантів і середню ціну одного консультаційного проєкту.  

2. Результати оформити у вигляді мультимедійної презентації. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 
 

Тема 3.2. Маркетинг консалтингових послуг. Методи аналізу та вирішення 
проблем у консалтингу 

 

Мета: оволодіння методикою розробки програми маркетингу по 
просуванню консалтингових послуг на ринку. 

 
Завдання 

1. Розробити програму маркетингу по просуненню консалтингових послуг на 
рік на основі створення іміджу консалтингової фірми. 

2. Результати оформити у вигляді мультимедійної презентації. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 8. 
 



6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Вступ. Сутність консалтингової діяльності 
 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. З чим пов’язують розвиток консалтингу як самостійної сфери бізнесу? 
2. Які міжпредметні зв’язки має інформаційний консалтинг? 

Практичні завдання 
1. На основі опрацювання наукових та довідкових джерел розглянути 

різноманітні підходи до визначення основних понять курсу: «консалтинг», 
«консультування», «інформаційний консалтинг». Результати оформити в 

таблиці. 

Поняття Визначення Автор (джерело) 

2. Розгляньте існуючі видові класифікації консалтингу.  
3. Визначте специфічні професійні характеристики та особисті риси 

консультантів. Ранжуйте їх за ступенем важливості. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14. 
 

Тема 1.2. Становлення та розвиток консалтингових послуг в Україні та світі 

 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Яку урядову підтримку має інститут консалтингу в Україні? 
2. Чому існує попит на консалтингові послуги? 

Практичні завдання 
1. Складіть перелік чинників, які, на вашу думку, сприяють розвитку 

інформаційного консалтингу в Україні, і тих, які його стримують. 
Аргументуйте свою відповідь. 

2. Підготуйте реферат з історії розвитку інформаційного консалтингу в окремій 
країні (за вибором здобувача).  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13–17. 

 
Тема 2.1. Теоретичні та методологічні аспекти інформаційного консалтингу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які фактори впливають на вибір консультанта або консалтингової фірми? 
2. Які зміни на ринку консультаційних послуг відбуваються під впливом 

розвитку новітніх інформаційних технологій? 
Практичні завдання 

1. Складіть перелік принципів, на яких базується діяльність спеціаліста, який 
займається інформаційним консалтингом. Аргументуйте свою відповідь. 

2. Підготуйте реферат на тему «Взаємодія інформаційних технологій і 
консалтингу». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 8. 
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Тема 2.2. Консалтинг інформаційних потреб організації. 
Інформаційний ресурс та комунікації в консалтингу 

 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які інформаційні потреби організації? 
2. Яким чином впливає менталітет, психологічні особливості на відносини 

«клієнт-консультант»? 

Практичні завдання 
1. Складіть схему організаційної структури консалтингової організації.  

2. Опишіть та проаналізуйте основні складові корпоративної культури 
консалтингової фірми. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. 

 

Тема 2.3. Напрями інформаційного консалтингу 

 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які проблеми збереження комерційної таємниці можуть виникнути в процесі 
інформаційно-консалтингового обслуговування? 

2. Які основні завдання ІТ-консалтингу? 

Практичні завдання 
1. Складіть перелік інформаційних продуктів і послуг у сфері ділової 

інформації провідних українських інформаційних агентств України.  
2. Охарактеризуйте основні види баз даних біржової, фінансової, комерційної, 

економічної статистичної інформації в Інтернеті. 
3. Складіть перелік веб-адрес вітчизняних Інтернет-ЗМІ, у складі яких є блоки 

ділових і фінансових новин. Визначте особливості режиму доступу до них.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 8, 15–17. 
 

Тема 3.1. Організація консалтингової діяльності.  
Інструменти процесу консультування 

 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які основні форми оплати праці консультантів? Назвіть їх переваги і 

недоліки з точки зору клієнта та консультанта. 
2. Які методи ціноутворення на консалтингові послуги? 

Практичні завдання 
1. Обґрунтуйте вибір форми оплати праці консультанта. Результати оформіть у 

таблиці. 

Форма оплати Переваги Недоліки 
Умови 

застосування 

Погодинна    

Поденна    

В залежності від результату     

Паушальна    
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Комбінована    

2. Складіть перелік основних джерел фінансування консалтингової фірми. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

 
Тема 3.2. Маркетинг консалтингових послуг. Методи аналізу та вирішення 

проблем у консалтингу 
 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Які критерії професіоналізму консультанта? 

2. У чому полягає специфіка основних підходів до розроблення комплексу 
просування консалтингових послуг? 

Практичні завдання 
1. Опишіть основні підходи до розроблення комплексу просування 

консалтингових послуг. 
2. Обґрунтуйте, у чому полягає їх специфіка. 
3. Охарактеризуйте методи залучення клієнтів у консалтинг. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 8. 

 

Тема 3.3. Якість і результативність консультаційного процесу 

 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Коли консультування можна вважати успішним? 
2. Які чинники зумовлюють складність роботи консультантів? 

Практичні завдання 
1. Опишіть основні аспекти якості та результативності консультаційної 

діяльності. 
2. Обґрунтуйте, у чому полягає їх специфіка. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 6. 
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7. Питання та завдання до заліку 
 

1. Види консалтингу. 
2. Використання економічних методів аналізу інформації в роботі 

консультанта. 
3. Використання методів бізнес-аналізу, розроблення та впровадження 

інформаційно-консультаційних послуг в роботі консультанта. 

4. Використання методів діагностики і розробки пропозицій в роботі 
консультанта. 

5. Використання методів збору інформації в роботі консультанта.  
6. Використання методів обробки і аналізу інформації в роботі консультанта. 

7. Внесок сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців у розвиток 
інформаційного консалтингу. 

8. Внутрішній спосіб інформаційного консультування. 
9. Джерела збору інформації консультантом під час виконання 

інформаційно-консалтингового проєкту. 
10. Діяльність провідних світових компаній інформаційного консалтингу.  

11. Економічна діяльність інформаційно-консалтингової фірми. 
12. Експертний спосіб інформаційного консультування. 
13. Забезпечення економічної ефективності діяльності інформаційно-

консалтингової фірми. 
14. Звіт про виконання інформаційно-консалтингового проєкту. 

15. Зміст та мета розробки консультаційних пропозицій. 
16. Інститут консультування і ринок інформаційно-консультаційних послуг. 

17. Інформаційне консультування за моделлю «експерт – клієнт». 
18. Інформаційне консультування за моделлю «лікар – пацієнт». 

19. Інформаційне консультування за моделлю «спільна робота». 
20. Інформаційний консалтинг на ринку консультаційних послуг України.  

21. Інформаційний консалтинг у державному секторі. 
22. Інформаційний консалтинг у провідних країнах світу: історія розвитку та 

сучасний стан. 
23. Інформаційний консалтинг у сфері взаємодії організації та ринку ділової 

інформації. 
24. Інформаційний консалтинг як вид бізнесу. 
25. Інформаційний консалтинг як інструмент розвитку бізнесу. 

26. Інформаційний консалтинг: поняття та сутність. 
27. Інформаційно-аналітична та експертна діяльність консультанта. 

28. Коммодитизація консультаційних послуг у сфері інформаційних 
технологій та електронного бізнесу. 

29. Консалтинг інформаційних потреб організації. 
30. Консалтинг при комплексній автоматизації  підприємства. 

31. Консалтинг у сфері електронного бізнесу та електронної комерції.  
32. Консалтинг у сфері забезпечення інформаційними технологіями: ІТ-

консалтинг. 
33. Консалтинг у сфері захисту бізнес-інформації. 

34. Консалтинг як професія і підприємницька діяльність. 
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35. Консультаційна послуга як продукт підприємницької діяльності. 
36. Консультаційні послуги на ринку ділової інформації у глобальній мережі 

Інтернет. 
37. Концептуальні засади діагностики як складова консультаційного процесу. 

38. Культурний аспект у консалтингових проєктах. 
39. Маркетинг інформаційно-консультаційних послуг. 
40. Методи ціноутворення та форми оплати праці консультантів. 

41. Методичний інструментарій консультанта. 
42. Місце інформаційного консалтингу у сучасній ринковій економіці. 

43. Моделі і способи інформаційного консультування. 
44. Навчальний спосіб інформаційного консультування. 

45. Навчання та розвиток персоналу клієнта як інформаційно-консультаційна 
послуга. 

46. Напрями інформаційного консалтингу. 
47. Номенклатура інформаційно-консультаційних послуг. 

48. Нормативно-правове забезпечення діяльності інформаційно-
консалтингових фірм в Україні. 

49. Об’єкт та предмет інформаційного консалтингу. 
50. Огляд ринку інформаційно-консультаційних послуг в Україні. 
51. Організаційна побудова інформаційно-консалтингової фірми. 

52. Організація консультаційного процесу. 
53. Організація просування та збуту інформаційно-консультаційних послуг. 

54. Основні етапи консультаційного процесу за моделлю «експерт – клієнт». 
55. Основні етапи консультаційного процесу за моделлю «лікар – пацієнт». 

56. Основні етапи консультаційного процесу за моделлю «спільна робота». 
57. Основні етапи процесу інформаційного консультування. 

58. Основні напрями діяльності ІТ-консультанта. 
59. Основні напрями діяльності професійних об’єднань консультантів.  

60. Особливості ринку інформаційно-консультаційних послуг в Україні та 
його динаміка. 

61. Особливості розвитку інформаційного консалтингу в Україні на сучасному 
етапі. 

62. Особливості розвитку інформаційного консалтингу у світі на сучасному 
етапі. 

63. Оцінка ефективності та результативності процесу інформаційного 

консультування. 
64. Побудова відносин «клієнт-консультант» в інформаційному консалтингу. 

65. Поведінкові ролі консультанта. 
66. Поняття про консультаційний процес. 

67. Презентація інформаційно-консалтингового проєкту. 
68. Принципи інформаційного консалтингу. 

69. Професійні та етичні вимоги до консультанта. 
70. Процесний спосіб інформаційного консультування. 

71. Ринок інформаційно-консультаційних послуг як сегмент загального ринку.  
72. Розвиток професійної кар’єри та підвищення кваліфікації консультантів.  

73. Сертифікація і ліцензування інформаційно-консалтингової діяльності. 
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74. Становлення і розвиток інформаційного консалтингу як галузі знань і 
сфери практичної діяльності. 

75. Теоретико-методологічні засади інформаційного консалтингу. 
76. Технічне завдання консультанта: поняття та сутність, призначення, 

структура і зміст. 
77. Угода про інформаційно-консультаційні послуги: види, особливості, зміст 

і структура. 

78. Узагальнена модель консультування у сфері інформаційних технологій.  
79. Управління інформаційно-консалтинговою фірмою. 

80. Управління організаційними змінами в інформаційно-консалтинговому 
проєкті. 

81. Функції інформаційного консалтингу. 
82. Характеристика етапу впровадження рекомендацій консультаційного 

процесу. 
83. Характеристика етапу завершення консультаційного процесу. 

84. Характеристика етапу планування дій консультаційного процесу.  
85. Характеристика етапу поглибленої діагностики консультаційного процесу. 

86. Характеристика етапу становлення інформаційного консалтингу в Україні.  
87. Характеристика підготовчого етапу консультаційного процесу.  
88. Цінова політика інформаційно-консалтингових фірм. 

 



8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

А (90-100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який виявляє 
бездоганні знання із сутності консалтингової діяльності; становлення та 

розвитку ринку консалтингових послуг в Україні та світі; теоретичних і 
методологічних аспектів інформаційного консалтингу; консалтингу 
інформаційних потреб організації; інформаційних ресурсів та комунікацій в 

консалтингу; напрямів інформаційного консалтингу; організації консалтингової 
діяльності; маркетингу консалтингових послуг; методів аналізу та вирішення 

проблем у консалтингу; якості і результативності консультаційного процесу. 
При цьому також враховується активність здобувача вищої освіти на практичних 

заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі питання 

тестових завдань з можливими окремими неточностями щодо із сутності 
консалтингової діяльності; становлення та розвитку ринку консалтингових 

послуг в Україні та світі; теоретичних і методологічних аспектів інформаційного 
консалтингу; консалтингу інформаційних потреб організації; інформаційних 

ресурсів та комунікацій в консалтингу; напрямів інформаційного консалтингу; 
організації консалтингової діяльності; маркетингу консалтингових послуг; 
методів аналізу та вирішення проблем у консалтингу; якості і результативності 

консультаційного процесу. Також враховується активність здобувача вищої 
освіти на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 

самостійної роботи. 
C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі питання 

тестових завдань з неточностями, помилками, неповнотою аргументації щодо із 
сутності консалтингової діяльності; становлення та розвитку ринку 

консалтингових послуг в Україні та світі; теоретичних і методологічних аспектів 
інформаційного консалтингу; консалтингу інформаційних потреб організації; 

інформаційних ресурсів та комунікацій в консалтингу; напрямів інформаційного 
консалтингу; організації консалтингової діяльності; маркетингу консалтингових 

послуг; методів аналізу та вирішення проблем у консалтингу; якості і 
результативності консультаційного процесу. При цьому також враховується 

його активність на лекційних, практичних заняттях, виконання передбаченого 
програмою обсягу самостійної роботи й індивідуальних творчих завдань 
освітньої компоненти «Інформаційний консалтинг». 

D (66–73 балів) заслуговує відповідь, в якій допущені грубі помилки, 
незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; при 

цьому також враховується його активність на лекційних, практичних заняттях, 
виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи й 

індивідуальних творчих завдань освітньої компоненти «Інформаційний 
консалтинг». 

E (61–65 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на запитання 
тестових завдань, які значною мірою не демонструють розуміння суті 

теоретичних питань, як наслідок частого не відвідування лекційних, практичних 
занять та несистематичним виконанням передбаченого програмою обсягу 

самостійної роботи й індивідуальних творчих завдань  освітньої компоненти 
«Інформаційний консалтинг».  
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FХ (21–60 балів) виставляється здобувачу вищої освіти, який не 
продемонстрував належного рівня знань навчального матеріалу в межах 

програми курсу «Інформаційний консалтинг»; припустився грубих змістовних 
помилок, які свідчать про відсутність відповідних знань або їх поверховість; не 

виконав жодного самостійного та індивідуального завдання, передбаченого 
навчальною програмою; не вміє узагальнювати та обґрунтовувати власну думку 
з теоретичних основ освітньої компоненти.  

F (0–20 балів) виставляється здобувачу вищої освіти, який не орієнтується 
в теоретичних питаннях навчального матеріалу в межах програми курсу; не 

виконав жодного самостійного завдання, передбаченого навчальною програмою; 
не відвідав жодного лекційного і практичного заняття, а тому обов’язково 

зобов’язаний повторно прослухати та вивчити освітню компоненту 
«Інформаційний консалтинг». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проєкту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 



 
9. Рекомендовані інформаційні джерела 
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