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Короткий зміст освітнього компоненту:  
Метою вивчення дисципліни є підготовка магістрів до професійної дія-
льності в галузі управлінського консультування, а також отримання 
знань, необхідних для орієнтації в питаннях за видами управлінського 
консалтингу (стратегічного, кадрового, операційного, маркетингового 
тощо). Навчальний матеріал поєднаний в два розділи. 1. Теоретичні 
основи управлінського консультування (історія та етапи становлення 
управлінського консультування, структура національного ринку консал-
тингових послуг, види консалтингових послуг, поняття консультанта та 
клієнта, критерії професійності консультанта). 2. Процес управлінського 
консультування (взаємовідносини між консультантами та клієнтами, 
структура консалтингового процесу, HR-аналітика як сфера консалтин-
гових послуг). 
 
Передумови для вивчення освітнього компоненту:  
Управлінське консультування – дисципліна обов’язкова, вивчається в 
першому семестрі навчання в магістратурі. Передумовою вивчення є 
оволодіння усім циклом дисциплін, що вивчаються на першому (бака-
лаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю Менеджмент організа-
цій і логістика», зокрема «Менеджмент”, “Адміністративний менедж-
мент”, “Управління персоналом”, “Стратегічне управління”, “Корпора-
тивне управління”, “Розробка управлінських рішень”. 
 
Компетентності:  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управ-
ління логістичною діяльністю або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризу-
ється невизначеністю умов і вимог та набуття певного переліку спеціа-
льних знань в сфері логістики, логістичного менеджменту 

 
 



Базові компетентності:  
ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших профе-

сійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних тех-
нологій.  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

  Фахові компетентності:  
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів.  

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 
ефективного самоменеджменту.  

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні ко-
мунікації в процесі управління, спілкуватися з експертами з інших галу-
зей при вирішенні проблем логістичної діяльності підприємства, 
вирішувати спеціалізовані завдання, пов’язані із забезпеченням стій-
кості логістичних систем.  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організацій 
транспортно-логістичних систем, приймати ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх реалізацію.  

СК10. Здатність щодо управління та забезпечення високого рівня 
логістичної інфраструктури в транспортних системах. 
  
Результати навчання:  

ПРН-6. Застосовувати навички прийняття, обґрунтування та за-
безпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умо-
вах на основі етичних міркувань, соціально відповідально та врахову-
ючи вимоги чинного законодавства; 

ПРН-19. Уміння здійснювати консультаційну діяльність з плану-
вання й організації логістичної діяльності підприємства 
 
Методи навчання, форми та методи оцінювання:  
  Викладання здійснюється на основі студентоцентрованого підхо-
ду. Проблемно-орієнтоване навчання за допомогою пояснювально-
ілюстративних лекцій, практичних занять; навчання в електронній си-
стемі Мооdlе; вирішення розрахунково-аналітичних та творчих задач; 
самостійна робота студентів; консультації викладачів. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за си-
стемою ECTS. Поточне опитування – тестовий контроль, індивідуальні 
практичні завдання. Підсумковий контроль – екзамен з урахуванням 
накопичених балів поточного контролю. 
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