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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: консалтинг в 

інформаційній сфері як вид, що спрямований на управління інформацією як 

стратегічним ресурсом та однин із засобів досягнення завдань, що постають 

перед організацією; набуття навичок з управління інформаційними ресурсами. 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами як: 

«Інформаційне суспільство», «Інформатики», «Інформаційний менеджмент», 

«Теорія інформації». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Інформаційний консалтинг: теоретичні основи. 

2. Виробнича система консалтингу інформаційної діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу полягає у формуванні в студентів знання з понять про 

консалтинг в інформаційній діяльності як виду, що спрямований на управління 

інформацією як стратегічним ресурсом та одним із засобів досягнення завдань, 

що постають перед організацією; набутті навичок з управління інформаційними 

ресурсами, інформаційними процесами з урахуванням особливостей 

інформації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Консалтинг в 

інформаційній діяльності» є:  

– вивчення поняття консалтинг в інформаційній діяльності;  

– аналіз шляхів розвитку консалтингової діяльності; 

– визначення методів консалтингової діяльності; 

– обґрунтування використання сучасних технології в консалтинговій 

діяльності; 

– розкриття загальних питань консультування товаровиробників. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  



5 

– поняття консалтинг в інформаційній діяльності; 

– шляхи розвитку консалтингової діяльності; 

– методи консалтингової діяльності; 

– сучасні технології в консалтинговій діяльності; 

– загальні питання консультування товаровиробників 

уміти:  

– аналізувати інформаційні потреби організації; 

– використовувати інформаційно-консалтингові технології; 

– реалізувати організаційні зміни пов’язані з оптимізацією 

інформаційних потоків;  

– володіти навичками виявлення інформаційних потреб. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лекція № 1  

Тема. Поняття, мета і завдання консалтингової діяльності 

План 

1. Поняття інформаційно-консультаційної діяльності в економіці. 

2. Мета і завдання консалтингової діяльності. 

3. Методи роботи консалтингової служби.  

4. Види консультаційних послуг та джерела їх фінансування. 

 

1. Поняття інформаційно-консультаційної діяльності в економіці 

Інформація в сучасному виробництві є не менш важливим фактором ніж 

земля, праця та капітал. Але вона не має ні форми, ні виміру, і для того, щоб 

надати їй вигляду і форми, придатної для використання, необхідна 

впорядкована система її кругообігу, бо вона як будь-що нікуди не зникає і 

нізвідки не береться. Таким її на даний час є інформаційно-консультаційна 

діяльність. 

У багатьох країнах світу функціонує система дорадництва під загальною 

назвою «Extension Servise». Її основні принципи і методи збігаються з 

консультуванням, хоча основний наголос робиться на розповсюдженні знань. 

Загальне значення терміна таке: дорадництво передбачає свідоме 

використання процесу передачі інформації для допомоги людям формувати 

вірні думки та приймати правильні рішення. 

Консультаційна освіта залучає свідоме використання і розповсюдження 

інформації, щоб допомогти людям формувати вірні погляди та приймати 

потрібні рішення. Звичайно це має також і освітню мету: навчити формувати 

погляди та приймати рішення. Це може бути ефективним політичним 

інструментом для стимулювання економічного розвитку у випадках, коли 
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виробники не в змозі досягти своїх цілей, тому що мають недостатньо 

розуміння та знань. 

Консультування є ефективним інструментом тільки коли комбінується з 

іншими, такими як дослідження, забезпечення ресурсами, кредитами, 

маркетингом. Воно може вчити виробників як виробляти продукцію з 

найбільшим прибутком, як їм організуватися в кооперативи та інші форми 

організації. 

Консультування має багато чому навчитися на досвіді зміни людської 

поведінки в такій галузі як медична освіта. Консультаційна освіта орієнтована 

на прийняття рішення наукою, яка застосовує загальні соціальні дисципліни. 

Вона пропонує стратегічні рішення, які повинні прийматись консультаційною 

організацією. 

Є декілька визначень, що трактують консультації в такий спосіб: 

– прийняття завдань клієнта; 

– посередництво в передачі важливої, специфічної інформації; 

– допомога у прийнятті управлінських рішень, передача інформації, 

що зменшує ризик; 

– передача спеціальних знань з метою удосконалення дій; 

– виявлення проблем шляхом порад, щодо поліпшення й 

удосконалення дій, а також допомога в їх засвоєнні (наука); 

– видача вказівок, щодо розвитку. 

Консультування є особливою формою організації навчальної й 

управлінської діяльності, в процесі якої консультант методологічно і практично 

підтримує клієнта, спонукає його до дії і вирішення проблем, що виникли чи 

назрівають. 

2. Мета і завдання консалтингової діяльності 

Головною метою консалтингової діяльності є поширення та 

впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій, 

надання товаровиробникам і населенню дорадчих послуг з питань 

менеджменту, маркетингу, застосування сучасних технологій та розвитку 
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соціальної сфери, підвищення рівня знань та вдосконалення практичних 

навичок прибуткового господарювання. 

Найважливіша функція консалтингових формувань полягає в тому, щоб 

навчити товаровиробників приймати самостійно рішення з господарської 

діяльності за ринкових умов. 

У цілому вся система консалтингової діяльності складається з таких 

чотирьох підсистем: 

– інформаційно-довідкової, з поповненням банку даних 

інформаційними ресурсами, що поставляються науковими організаціями, 

бібліотеками, консультаційними службами, товаровиробниками; 

– консультаційної, що включає структури з консультаційного 

обслуговування галузі і підприємств з економічного аналізу, організації, 

управлінню, технології й економіці виробництва, бізнес-плануванню, 

моніторингу й іншим напрямкам. Це найбільша складова всієї діяльності 

консультаційної служби; 

– інноваційної, що забезпечує створення інновацій на базі отриманих 

вченими нових знань, які дозволяють споживачу перевести виробництво на 

більш високий рівень розвитку, їх освоєння (комерціалізацію); 

– навчальної, що є відкритою структурою, яка спирається на 

інформаційну підсистему і практичне консультування, здатну залучити до 

навчального процесу не тільки кадри консультаційної служби, але і викладачів 

вищої школи та вчених. 

Таким чином, йдеться не просто про доведення інформації до 

товаровиробників; консультування є складною специфічною системою, що 

реалізує форми і методи управлінської і навчальної діяльності. Головне 

завдання спеціаліста-консультанта у сфері підприємництва – допомогти клієнту 

у впровадженні нововведень з тим, щоб забезпечити інноваційний розвиток 

його бізнесу. 

Консультанти – висококваліфіковані фахівці, що спеціалізуються на 

наданні конкретних консалтингових послуг: із землевпорядкування, якості та 
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безпеки продуктів харчування, управління інвестиційною, маркетинговою, 

фінансовою діяльністю, управління персоналом, юридичного обслуговування 

та з інших проблем виробництва. Це – досвідчені працівники, управлінці всіх 

рівнів державного управління, спеціалісти науково-дослідних і проектно-

технологічних, науково-педагогічні працівники навчальних закладів освіти, 

спеціалісти маркетингових служб сервісних формувань, консалтингових фірм 

тощо. 

Консалтингова діяльність – сукупність дій та заходів, спрямованих на 

задоволення потреб товаровиробників і населення у підвищенні рівня знань та 

удосконаленні практичних навичок ведення прибуткового господарювання, 

поліпшення добробуту та розвиток бізнесу. 

Міністерством юстиції України 10 жовтня 2003 року зареєстрована 

Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України», яка вирішує складні питання 

організаційного періоду в розвитку сільськогосподарського дорадництва в 

Україні. 

3. Методи роботи консалтингової служби 

Надання консультаційних послуг, взаємодія з клієнтами здійснюється 

виключно на добровільній основі на засадах навчання, переконання без 

застосування будь-яких дій примусового характеру (адміністративний вплив, 

розподіл матеріальних ресурсів, фінансів, інспектування, контроль тощо). 

Спеціалісти консалтингових формувань окрім професійної майстерності 

мають володіти методами ведення консалтингової діяльності - інформування, 

навчання та консультування при впровадженні нововведень. Методи 

поділяються на окремі групи, зокрема, соціально-психологічні і економічного 

аналізу. До соціально-психологічних методів консультування належать такі 

методи: 

– масового розповсюдження інформації (з використанням методик 

вибору і задіяння ефективних засобів масової інформації, ведення виставкової 

діяльності, реклами тощо); 
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– групового навчання і консультування (з використанням методик 

проведення науково-практичних семінарів, польових днів, лекцій, активного 

навчання і підготовки управлінських рішень – мозкової атаки, «case study», 

ділової гри тощо); 

– дистанційного навчання і консультування (з використанням Web-

технологій, баз (банків) інформації, електронної діагностики, листування, аудіо 

–, відео –, телефонних гарячих ліній, телеконференцій тощо); 

– з психологічних і етичних аспектів консультаційної роботи. 

Крім соціально-психологічних методів, консультанти мають вільно 

володіти і методами економічного аналізу при обґрунтуванні господарських 

рішень і порад, в т. ч. з використанням методик: 

– діагностики проблем клієнтів (проведення соціологічних 

досліджень, SWOT-аналізу, фінансового аналізу тощо); 

– економічного аналізу і варіантного напрацювання управлінських 

рішень (складання часткових бюджетів, визначення маржинального доходу, 

проведення факторного аналізу тощо); 

– бізнес-планування і інвестиційного проектування; 

– інших спеціалізованих методик економічного аналізу. 

4. Види консультаційних послуг та джерела їх фінансування 

Консультаційні послуги поділяються на соціально необхідні та платні. 

Соціально необхідні дорадчі послуги – послуги, які на даний момент 

розвитку соціально-економічних відносин є нерентабельні, їх не можна знайти 

на ринку послуг, але вони є ефективними для реалізації державної політики в 

рамках загальнодержавних інтересів. 

Надання соціально необхідних консультаційних послуг здійснюється 

через програмно-цільове фінансування за рахунок бюджетних коштів. 

Платні дорадчі послуги – послуги, що створюють умови для отримання 

додаткового прибутку товаровиробниками та населенням. Надання платних 

послуг здійснюється за рахунок замовника. 
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Фінансування консалтингової діяльності може здійснюватись з різних 

джерел, у тому числі: 

– за рахунок коштів державного бюджету (загальнодержавний, 

обласний, районний і місцевий бюджети); 

– з коштів державних і недержавних програм і проектів, спрямованих 

на соціально-економічний розвиток; 

– з госпрозрахункових надходжень; 

– з інших джерел (гранти, спонсорська допомога і т.д.). 

Бюджетні кошти є основою фінансування консалтингових формувань у 

період їх організації, становлення і розвитку. За рахунок цих коштів 

здійснюється створення науково-дослідної, матеріально-технічної, навчальної 

бази, інформаційної мережі. 

Для фінансування консультаційних послуг, спрямованих на вирішення 

соціальних, екологічних і деяких інших проблем, в яких зацікавлена держава, 

недержавні структури асоційованого типу, використовуються кошти державних 

і недержавних програм і проектів. 

За госпрозрахункові кошти фінансуються консультаційні послуги, які 

виконуються безпосередньо для товаровиробників – технологічні, фінансово-

економічні, інформаційні, освітні та інші – ті, що мають певну користь власне 

для цих товаровиробників. Плата за послуги для товаровиробників та населення 

буде запроваджуватись поступово в міру зростання попиту на консультаційні 

послуги та спроможності їх оплатити. 

Державою здійснюються активні дії щодо залучення коштів міжнародної 

технічної допомоги, благодійних внесків, грантів. Прикладами грантів можуть 

бути програми і проекти технічної допомоги з агроконсалтингу в 22 областях, 

що надаються Україні країнами з розвинутою ринковою економікою. 

З метою успішної взаємодії із товаровиробниками консультанти повинні 

вміти організовувати консультаційний процес. Адже він, як і інший 

технологічний процес, має свої стадії і етапи, недотримання яких, як і невміння 
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реалізовувати на практиці, веде до погіршення якості і результативності 

консультаційної діяльності. 

Цим азам професійної діяльності у сфері консалтингу наші фахівці не 

навчені. Тому доцільно організувати підвищення кваліфікації вище названих 

спеціалістів, що обслуговують виробництво, ввести дисципліни з консалтингу в 

навчальні плани підготовки студентів, вирішити питання атестації 

консультантів державних служб. 

На особливу увагу заслуговує вирішення проблеми технічного оснащення 

служб управління та консультаційних формувань комп’ютерною технікою, 

автотранспортом, лабораторним обладнанням для експрес-аналізів продукції, 

тощо. 

Таким чином, надання якісного консалтингового обслуговування 

інноваційного розвитку виробництва потребує цілеспрямованої реалізації 

комплексу заходів з законодавчого, організаційного, інформаційного, 

технічного, кадрового забезпечення тощо. 

 

Лекція № 2 

Тема. Історія становлення та розвитку консалтингу 

План 

1. Виникнення консалтингової діяльності. Шляхи розвитку та основні моделі 

консалтингової діяльності. 

2. Основні моделі консалтингової діяльності 

3. Особливості становлення консалтингової діяльності в Україні.  

4. Види дорадчих служб в Україні.  

5. Порівняльна характеристика служб на базі об’єднань товаровиробників. 

6. Порівняльна характеристика служб, що створюються як підрозділи 

комерційних фірм.  

7. Порівняльна характеристика приватних консультаційних формувань. 
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1. Виникнення консалтингової діяльності. Шляхи розвитку та основні 

моделі консалтингової діяльності. 

Консалтинг у світі зародився в ХІХ столітті в Англії - у ході промислової 

революції, коли почали з’являтися перші фабрики, а конкуренція змусила 

підприємця вдосконалювати свої справи та методи управління. Так у 1867 - 

1868 роках у Кембріджському університеті були зроблені перші практичні 

спроби поширення знань, що отримали назву extension (екстеншн). 

На початку XX ст. вплив консалтингу збільшився. Зявились перші 

професійні консультанти та консалтингові фірми. 

У 20-30 роки ХХ століття після «великої депресії» консалтинг поширився 

на промислово розвинуті країни світу. 

Близько 130 країн створили екстеншн системи у другій половині ХХ 

століття. Це було пов’язано із післявоєнним прискоренням розвитку та 

інтернаціоналізацією економіки, що привело до зростання потреби в 

консалтингових послугах. 

Нині у світі налічується понад 200 країн, що розвивають екстеншн 

системи за різними моделями: 

– державна університетська модель (США); 

– державна міністерська модель (Канада, Литва, Росія, Польща); 

– приватна модель (Німеччина, Голландія, Великобританія, Франція); 

– громадська модель (Перу, Зімбабве); 

– змішана (Угорщина, Чехія, Україна). 

В основу державної моделі розвитку екстеншн покладене державне 

фінансування і вона побудована за двома схемами: державна університетська 

модель, створювана на базі регіональних багатопрофільних або галузевих 

університетів, коледжів та профільних шкіл; державна міністерська модель, 

створювана як структурний підрозділ галузевих органів управління –

Міністерств, регіональних та місцевих управлінь і департаментів. 
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Приватна модель екстеншн сервісу розвивається шляхом надання 

консультаційних послуг на платній основі у двох напрямках: консультаційна 

служба, як підрозділ комерційної фірми; приватна консультаційна фірма. 

Громадська модель екстеншн сервісу створюється на базі фермерських 

асоціацій і обєднань, інших організацій які оплачують консультаційні послуги 

із своїх фондів. 

Змішана модель екстеншн сервісу поєднує всі інші моделі та різні 

джерела фінансування. 

Державна модель організації екстеншн сервісу ще діє в США, за таким 

принципом працюють консультаційні служби Португалії, Туреччини, Бєларусі. 

Але світова практика свідчить, що консультаційні служби більшості країн 

набувають ознак змішаної моделі і є сполученням, комбінуванням як різних 

форм їх організації, так і різних способів фінансування. Крім того, в рамках 

інформаційно-консультаційної системи однієї країни (регіону) можуть 

паралельно функціонувати декілька служб різної організаційної форми. 

2. Основні моделі консалтингової діяльності. 

Прийнято виділяти такі основні моделі консалтингової діяльності:  

1. Формування, що створюються як структурні підрозділи галузевих 

органів управління – міністерств сільського господарства, регіональних і 

місцевих органів та департаментів;  

2. Формування, що організовані на базі великих регіональних 

багатопрофільних або галузевих університетів (так звана модель «land-grant»  

університетів), сільськогосподарських коледжів і профільних шкіл;  

3. Підрозділи з надання консультаційних послуг у складі фермерських 

організацій або об’єднань товаровиробників;  

4. Консультаційні формування як підрозділи комерційних фірм;  

5. Приватні консультаційні формування;  

6. Cлужби, що засновані на комбінації перерахованих вище форм. 
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3. Особливості становлення консалтингової діяльності в Україні 

Українське управлінське консультування пройшло певні стадії 

становлення. Формування ринку консалтингових послуг безперечно пов’язано з 

процесом приватизації, коли попит на оцінку суб’єктів роздержавлення, 

розробку бізнес-планів та інвестиційних проектів створив умови для створення 

чисельних консалтингових компанії. Другий етап становлення консалтингового 

ринку був пов’язаний з необхідністю надання постприватизаційної підтримки 

компанії, побудові компанії на основі ринкових принципів управління. Цей 

період характеризується появою таких консалтингових продуктів, як 

стратегічний аналіз, розробка стратегії, організаційна побудова бізнесу, 

фінансове управління, формування ефективної кадрової політики підприємств і 

т.п. 

Нова хвиля розвитку ринку консалтингових послуг була пов’язана з 

інтервенцією інформаційних технологій, формуванням нових консалтингових 

продуктів, пов’язаних з автоматизацією процесів управління підприємством. 

Сьогодні можна констатувати, що консалтинговий ринок в Україні має 

зміщення акценту у бік IT-продуктів. Серед найбільш популярних продуктів, 

які пропонують консалтингові компанії сьогодні є комплекс послуг з 

фінансового управління, управління персоналу і різних технології управління 

(побудова процесного управління, Збалансованої системи показників, 

бюджетування, тощо) 

За оцінками експертів сьогодні в Україні працює понад 500 вітчизняних 

консалтингових фірм, з яких половина займаються виключно наданням послуг 

з питань управлінського консультування, відкрито представництва провідних 

консалтингових фірм, що є лідерами консультаційного бізнесу, в тому числі 

великої четвірки. Більшість українських консультаційних компаній знаходяться 

на етапі, коли вони можуть визначити власну спеціалізацію, компетенції, 

потреби потенційних клієнтів. З’явилися вітчизняні консалтингові компанії, які 

сформували власну методологію роботи, мають унікальні консалтингові 
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технології, розробили нові методи і підходи вирішення управлінських проблем, 

притаманних українському бізнесу. 

Приклади ефективного консультування українських підприємств 

вітчизняними консалтинговими компаніями свідчать про те, що 

результативність процесу консультування залежить передусім від готовності 

власників і топ менеджерів до змін, ініціації і підтримки інноваціям, яку має 

забезпечувати спільна команда консультантів і менеджменту клієнтської 

організації. Наш досвід показує, що більшість клієнтів (а до них ми відносимо 

ключових осіб бізнесу – власників, топ-менеджерів компанії) при залученні 

консультантів не чекають готових рецептів і відповідей на питання. Вони 

цінують можливість під час спілкування з консультантами перевірити власні 

думки, профільтрувати певні ідеї, почути незалежну (на відміну від власної 

команди менеджерів) їх оцінку. Консультант віддзеркалює ситуацію, 

дозволяючи побачити світ навколо, дає можливість розширити сприйняття 

оточуючого світу, він допомагає усвідомити наявність проблемних зон і 

необхідність їх вивчення та подолання. Іноді консультант має виступати у ролі 

своєрідного ретранслятора ідей керівництва і персоналу компанії, в яких 

порушений процес комунікацій і стати рушійною інноваційною силою і 

каталізатором трансформаційних процесів. Хороший консультант це не той хто 

знає відповіді на питання, а той хто ставить такі питання клієнту, які 

викликають потребу замислитися, переглянути підходи, позиції, відношення, 

питання, які дозволяють сформувати поле для зародження нових ідей. 

4. Види дорадчих служб в Україні.  

Дорадчі служби на базі об’єднань товаровиробників зорієнтовані перш за все 

на вирішення проблем товаровиробників. Консультанти таких формувань мають 

високу мотивацію щодо якості консалтингових послуг, досить хороші можливості 

для використання індивідуальних і групових методів у дорадчій діяльності. Спектр 

послуг відповідає спеціалізації об’єднань товаровиробників. 
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5. Порівняльна характеристика служб на базі об’єднань 

товаровиробників.  

Переваги Недоліки 

Служба формується й управляється 

безпосередніми користувачами, що 

гарантує великий ступінь моти-вації у 

забезпеченні високої якості наданих 

консультаційних послуг 

Співробітники служби більше 

орієнтуються на дійсні проблеми 

товаровиробників 

Така форма організації служби має 

гарні можливості для використання 

індивідуальних і групових методів 

роботи в дорадництві 

Служба пропонує консультації 

практично по всіх видах діяльності 

Служба, в основному, призначена для 

обслуговування тільки своїх власних 

членів, що звужує число клієнтів 

Служба може штучно обмежувати 

спектр наданих консультацій тільки в 

одній вузькій галузі (просування на 

ринок визначеного виду продукції), 

що може призвести до надання 

недостатньо професійної допомоги по 

інших напрямках діяльності 

товаровиробників 

6. Порівняльна характеристика служб, що створюються як 

підрозділи комерційних фірм.  

Переваги Недоліки 

 Робота таких служб, як прави-ло, 

організована більш ефектив-но і 

менш бюрократично, ніж державних 

Формування комерційних фірм 

можуть залучати більш 

кваліфікованих фахівців завдяки 

більш високій оплаті праці 

 Консультанти служб зобов’язані 

забезпечувати реалізацію інтересів 

фірми, що не завжди може збігатися з 

інтересами товаровиробників 

Консультації товаровиробникам 

надаються агентами служб тільки в тій 

галузі, у якій працює фірма. При цьому 

важко очікувати від консультантів 

об’єктивних оцінок продукції і 

технологій конкуруючих фірм 



18 

Проте в своєму вузькопрофільному спектрі послуг з профілю діяльності 

фірм консалтингові служби комерційних фірм є досить ефективними. 

Приватні консультаційні служби успішно функціонують за обставин, 

коли в країні уже створена інфраструктура державних консалтингових служб, і 

діяльність товаровиробників є прибутковою. 

Вважається, що поради приватних консультантів є більш практичними і 

ефективними, ніж поради державних службовців. 

7. Порівняльна характеристика приватних консультаційних 

формувань. 

Переваги Недоліки 

Вважається, що поради приват-них 

консультантів більш практичні й 

ефективні, ніж отримані від дер-

жавних службовців Консультації, 

надані на платній основі, підсилю-

ють спрямованість служб на проб-

леми користувачів і підвищують 

ефективність взаємовідносин між 

консультантом і клієнтом 

Зворотній зв’язок (товаровироб-ник - 

консультант) є більш тісним і діючим: 

клієнт, сплативши за кон-сультаційні 

послуги, очікує знач-ного ефекту від 

вкладених коштів і пред’являє 

законні вимоги до якості наданих 

послуг 

 

Приватні формування дещо відда-лені 

від державних інститутів, що 

взаємодіють із товаровиробниками; 

Нерідко виникають ситуації, коли 

приватні консультанти не тільки 

одержують свою плату за послуги, але 

і комісійні від продажу продукції, яку 

вони рекомендували, що створює 

загрозу їхньої об’єктивності 

Існує імовірність, що стягування плати 

за послуги знижує доступність 

консультаційних послуг для товаро-

виробників із низькими прибутками 

Дорадчі служби поступово стають конкурентами мережі закладів 

післядипломної освіти, яка традиційно опікувалася підвищенням кваліфікації 

спеціалістів і керівників промислових підприємств. 
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У найбільш загальному виді організація процесу навчання має 

пропонувати вирішення таких питань: визначення потреби в навчанні; 

мотивація слухача до розвитку його спроможностей; вибір ефективних форм і 

методів навчання; проведення оцінки результатів навчання. 

 

Лекція № 3 

Тема. Комунікації і методи консалтингової діяльності 

План 

1. Поняття комунікаційного процесу. 

2. Фактори впливу на комунікаційний процес. 

3. Елементи передачі інформації в консалтинговій діяльності.  

4. Способи передачі інформації: переваги та недоліки. 

 

1. Поняття комунікаційного процесу. 

Діяльність інформаційно-консультаційних формувань спрямована 

насамперед на розвиток людських ресурсів і передачу досягнень НТП 

товаровиробникам. Одна з найважливіших функцій консалтингового 

формування - навчити товаровиробників формувати свою думку з приводу 

проблем, що виникають або існують і приймати оптимальні рішення щодо 

їхнього подолання. 

Консультування клієнта дорадчим формуванням у більшості випадків є 

безупинним процесом. Спрощено схема процесу консультування подана на 

рис.3.1 

Отримати інформацію про потреби товаровиробників у послугах з 

дорадництва співробітники формувань можуть або безпосередньо від клієнтів, 

або за результатами моніторингу діяльності клієнтів. 
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Рис.3.1 Схема процесу консультування. 

Комунікація – це процес передачі інформації від однієї людини до іншої. 

Однією із найпростіших форм цього процесу можна вважати розмову двох 

людей, що знаходяться поруч. Складні форми комунікації являють собою 

множину прямих і непрямих шляхів доведення інформації до тисяч або 

мільйонів людей у вигляді складних процесів.  

Діяльність консалтингових формувань – це постійні комунікаційні 

зв’язки, спрямовані на вирішення проблем товаровиробників, підвищення 

ефективності господарювання через поширення досягнень науково-технічного 

прогресу і реалізацію інших заходів. Чим тісніші такі зв’язки, тим кращі успіхи 

в спільній роботі. Ефективність діяльності будь-якого консалтингового 

формування залежить від комунікабельності його спеціалістів.  

Комунікації є універсальним засобом спілкування в соціальних групах. 

Комунікації важливі для ефективних стосунків в організації. Оскільки 

спеціалісти консалтингових формувань постійно контактують з керівниками, 

трудовими колективами підприємств, громадами  розуміння комунікацій і 

вміння налагодити комунікаційний процес для них є запорукою успішної 

консультаційної діяльності. 

2. Фактори впливу на комунікаційний процес. 

Для успішної реалізації своїх функцій працівники консалтингового 

формування мають добре володіти методами роботи служби. Володіючи 

знаннями про використання в своїй діяльності методів, працівник зможе 

Виявлення 

проблем 
Рекомендації щодо рішення 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ 

       І ДІЇ 
Аналіз 

Результат 
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вибирати ті з них, які будуть найбільш придатними для вирішення задач, що 

стоять перед ним по передачі клієнту знань навичок та досвіду. 

Дослідження свідчать, що люди за ступенем прийняття освоєння і 

впровадження інновацій розподіляються на 5 категорій: 

Новатори (2,5% населення) – це люди, які полюбляють ризик, досить 

легко справляються з невизначеністю і мають широку мережу зв’язків за 

межами місцевого району. Думають абстрактно. 

Ранні впроваджувані (13,5% населення). Люди з високим рівнем освіти, 

менш догматичні, надають перевагу науці і технології. Вони відрізняються 

діловим підходом до прийняття рішень.  

Рання більшість (34% населення). Добре інтегруються в системі. 

Приймають рішення про впровадження і новації набагато раніше середнього 

рівня. Вони добре обмірковують можливі наслідки. Не є лідерами думки. 

Пізня більшість (34% населення). Як правило, скептики, їм треба, щоб 

прибрали всі можливі ризики від впровадження і невизначеність. Займаються 

впровадженням інновацій через економічну необхідність. 

Відстаючі (16% населення). Як правило, це товаровиробники, у яких 

відсутні ресурси. Люблять посилатися на безліч традицій і історію для того, 

щоб не займатися впровадженням нових розробок чи нових методів 

господарювання у виробництво. Мають вузький кругозір. 

Результати наукових досліджень, виділення серед товаровиробників 

різних категорій і особистісних характеристик людей, які належать до цих 

категорій, мають великий вплив на організацію роботи консультантів. Так, 

якщо консультанту потрібно апробувати нову технологію, методику, схему 

управління або іншу новацію, провести польові експерименти тощо, перед тим 

як рекомендувати це нововведення іншим клієнтам, у більшості випадків 

потрібно мати справу з новаторами. 

Таким чином, ефективність комунікації при передачі знань залежить не 

тільки від рівня професійної підготовки консультантів, а і від методів передачі 

знань клієнтам – методів консалтингової діяльності. 
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3. Елементи передачі інформації в консалтинговій діяльності.  

Процес передачі інформації від джерела до приймача складається з шести 

стадій комунікацій (рис.3.4). 

 

Рис.3.4 Стадії комунікаційного процесу 

Перша стадія комунікаційного процесу – створення повідомлення – 

осмислення того, що джерело хоче повідомити приймачу, усвідомлення 

джерелом того, що повідомлення буде зрозуміле приймачу. 

Друга стадія – кодування – думка, ідея і т. і. виражаються у вигляді 

символів (їх можна побачити, почути, відчути), що стають виразниками змісту 

повідомлення. Вони мають бути добре зрозумілі приймачу (слова, жести, 

міміка, звуки, схеми, рисунки і т. і). 

Третя стадія – передача – думка, ідея і т. і., закодовані за допомогою 

символів у повідомлення передаються приймачу через відтворення символів: 

показом жестів, виконанням музики, демонстрацією фільму, рисунків і т. і. 

Вибір каналів передачі повідомлень залежить від наявності засобів зв’язку в 

конкретній ситуації, відстаней передачі, технічних і фінансових можливостей 

джерела і приймача.  

Четверта стадія – прийом – це отримання повідомлення приймачем. 

Умови навколишнього середовища можуть ефективно впливати на прийом 

повідомлення, а можуть йому перешкоджати. Джерело повинне намагатися 

передати повідомлення з використанням різних каналів, що дозволили б 

приймачу прийняти повідомлення з використанням різних способів його 

одержання. 
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1 - створення 

2 - кодування 

3 - передача 

4 - прийом 

6 - сприйняття 

5 - розшифровка 



23 

П’ята стадія – розшифровка – підготовка інформації, отриманої 

приймачем для сприйняття її значення. Ефективність її залежить від знання 

приймачем символів, за допомогою яких вона зашифрована. Для високої 

ефективності розшифровки між джерелом і приймачем мають бути постійними 

прямий і зворотний зв’язок. 

Шоста стадія – сприйняття – це кінцевий етап комунікаційного процесу. 

Закладені у повідомленні ідеї і думки мають інтегруватися і бути зв’язані з тією 

інформацією, якою приймач уже володіє.  

4. Способи передачі інформації: переваги та недоліки. 

Важливим елементом комунікаційного процесу є передача інформації від 

консультанта до клієнта. Способи передачі інформації відповідають методам 

роботи консалтингових служб з товаровиробниками. 

Так, у масових методах передача інформації здійснюється за допомогою 

радіо, телебачення, аудіо-, відеотехніки, електронних засобів, журналів, газет, 

брошур, плакатів, буклетів. 

У групових методах для передачі інформації використовують лекції, 

ділові дискусії, виступи, демонстрації і т. і. 

В індивідуальних методах, які найбільш широко використовуються 

консалтинговими службами, передача інформації здійснюється за допомогою 

безпосередніх міжособистісних контактів (відвідування консультантом клієнта, 

відвідування клієнтом консультанта), листування, телефонних розмов, 

неформальних контактів (на виставках, ярмарках, святах і т. і). 

Найбільш перспективним, звичайно, є спосіб передачі інформації з 

електронних носіїв за допомогою засобів телекомунікацій – електронна пошта. 

Проте є суто технічні проблеми, що стримують такий спосіб передачі – 

відсутність комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, у переважної 

більшості товаровиробників.  

Тому консультант має володіти всіма способами передачі інформації і 

вміло використовувати їх залежно від цілей, методів дорадчої діяльності, 

наявних технічних засобів та аудиторії, якій передається інформація. 



24 

Методи екстеншн-діяльності підрозділяються на масові, групові та 

індивідуальні. 

Масові методи – це різні види інформування і консультування 

товаровиробників за допомогою засобів масової інформації (ЗМІ): публікації в 

пресі; повідомлення, інтерв’ю, реклама, і т. і. 

Головна перевага групових методів полягає в тому, що при їх 

використанні встановлюються ділові робочі контакти консультанта із 

колективами товаровиробників, розвиваються різні форми взаємодії між 

членами консультаційних груп. 

Індивідуальні контакти з клієнтами винятково важливі в роботі 

співробітника консультаційної служби і незамінні для налагодження і 

підтримки добрих стосунків між ними. Особистий вплив консультанта може 

стати вирішальним у момент прийняття клієнтом принципового рішення. 

 

Лекція № 4 

Тема. Масові методи розповсюдження інформації. 

План 

1. Суть і застосування масових методів консультування. 

2. Задачі масових методів розповсюдження інформації.  

3. Засоби масової передачі інформації та їх роль.  

4. Вибір методів розповсюдження інформації. 

 

1. Суть і застосування масових методів консультування. 

Масові методи – це різні види інформування за допомогою радіо, 

телебачення, аудіо - і відеотехніки, електронних засобів, друкованих видань 

(спеціалізовані журнали, газети, брошури, плакати, буклети, офіційні 

повідомлення), засобів наочної агітації. 

Під час роботи з засобами масової інформації, як інструментом реалізації 

масових методів консалтингових служб, варто мати на увазі їх вибірковий 

вплив на товаровиробників. Це можна пояснити на таких прикладах. 
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ЗМІ не в змозі навчити людей технічним питанням (наприклад, їздити на 

автомобілі), але ЗМІ можуть поставити перед людьми проблеми, які треба 

вирішувати, і вказати шляхи їх вирішення. 

Кожний ЗМІ має свою аудиторію. Наприклад, реклама обладнання для 

пасіки на телеканалі «1+1» неефективна, а в журналі «Бджільництво» – 

ефективна. 

ЗМІ не можуть передавати всю наявну в різних джерелах інформацію. 

Рішення про те, яку інформацію передавати по радіо, телебаченню або в 

газетах, приймає, як правило, редактор, власник ЗМІ або урядові органи. 

Співробітники консалтингового формування мають працювати зі ЗМІ так, щоб 

вони у своїх передачах або статтях висвітлювали питання, які відповідають 

потребам товаровиробників. Тільки в тому випадку, якщо передана інформація 

буде задовольняти потреби товаровиробників, допомагати їм у вирішенні їхніх 

проблем, вона буде користуватись у них попитом. 

«Вибірковість» інформації полягає в тому, що жодна людина не може 

читати або слухати все, що друкується або передається. Тому, передана 

інформація має відбиратися дуже ретельно. Інформація «взагалі» у багатьох 

випадках не викликає інтерес в окремого товаровиробника. Основний підхід до 

добору інформації має полягати в тому, щоб вона викликала в 

товаровиробників потребу читати, слухати або дивитися, спонукала їх до 

обговорення прочитаного або почутого з оточуючими, сприяла більш 

енергійному використанню перспективних прийомів, методів, технологій, 

техніки, що рекомендуються на практиці.  

Застосування інформаційних технологій в консалтинговій діяльності 

забезпечує: 

– оперативне вирішення складних задач; 

– доступ виробників до важливої оперативної інформації; 

– розповсюдження знань, інформації про передовий досвід 

(технології); 

– розповсюдження законодавчої та нормативно-правової інформації; 
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– розповсюдження науково-технічної та ринкової інформації. 

2. Задачі масових методів розповсюдження інформації.  

За допомогою масових методів можна швидко і порівняно дешево 

донести інформацію до великої кількості людей. У цьому разі вони мають 

використовуватись з тією метою, якій найбільшою мірою відповідають: 

– для розповсюдження нових ідей і підвищення інтересу 

товаровиробників до нововведень; 

– для консультування товаровиробників з питань, які цікавлять 

багатьох із них; 

– у випадках необхідності надання допомоги товаровиробникам у 

надзвичайних ситуаціях.  

Щоб масові методи в діяльності консалтингового формування мали 

відповідний ефект, користувалися попитом і інтересом у товаровиробників, 

інформація, яка представляється, має відповідати таким вимогам: Технічні 

аспекти мають викладатися доступною мовою, абстрактна мова і жаргон у 

повідомленнях виключаються. Повідомлення має бути структуроване, з ясною 

аргументацією. Ідеї, які викладаються у повідомленні, мають бути логічними, 

головні і другорядні частини мають легко відрізнятися одна від одної. Основні 

аспекти у повідомленнях мають формулюватися стисло, аргументацію варто 

направляти на досягнення головної мети. Повідомлення або інформація мають 

бути викладені так, щоб вони викликали стимул у товаровиробників прочитати, 

прослухати, подивитися їх. 

До масових методів розповсюдження інформації належать, зокрема: 

публікації в пресі, інтерв’ю на радіо і телебаченні, інформаційні експонати на 

виставках, стенди на людних магістралях, інформація в мережі Інтернет. 

Консультаційні формування не тільки використовують засоби масової 

інформації, а й сприяють випуску періодичних або спеціалізованих 

інформаційних листків (бюлетенів), які розповсюджують серед своїх клієнтів. 

При роботі із засобами масової інформації, як інструментами реалізації 

масових методів консалтингової діяльності, варто звертати увагу на їхній вплив 
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на товаровиробників. Будь-яке повідомлення або публікація мають бути 

підготовлені так, щоб вони правильно сприймалися слухачами. Тому таку 

інформацію рекомендується спочатку перевірити на невеликій групі людей, що 

дозволить переконатися – інформація підготовлена вірно, викликає інтерес і 

сприймається правильно. 

3. Засоби масової передачі інформації та їх роль.  

«Вибірковість запам’ятовування» окремої людини полягає в тому, що 

ніхто не запам’ятовує всього того, що він будь-коли прочитав, почув у 

передачах по радіо або побачив по телевізору. Люди намагаються не 

запам’ятовувати те, що розходиться з їхньою думкою. Звичайно 

запам’ятовуються ті деталі, що насамперед спонукають до обговорення їх із 

своїми сусідами, колегами і т.д. Тому, повідомлення ЗМІ мають бути 

лаконічними, мати роз’яснювальний характер (зайва інформація із ЗМІ 

незабаром забувається), написані зрозумілою мовою, щоб їх можна було 

зрозуміти і запам’ятати, мати структуру, яка чітко запам’ятовується, і бути 

погодженими з іншими повідомленнями консалтингового формування. 

Важливо, щоб товаровиробники знаходили у повідомленнях, переданих за 

допомогою ЗМІ, підтвердження рекомендацій працівників консалтингового 

формування. Ефективними масовими методами для запам’ятовування 

інформації можуть бути інтерв’ю з товаровиробниками, обмін досвідом і т.п. 

Однак різні методи справляють різне враження на товаровиробників. І 

яким би той чи інший метод чудовим і високоефективним не був, він не зможе 

замінити всі інші. Не можна забувати про виставки, відеофільми, буклети, 

брошури, засоби наочної агітації, Інтернет і інші можливості використання 

масових методів у діяльності консалтингового формування. Тільки 

застосування всіх методів у комплексі принесе найкращі результати. 

Численні дослідження в галузі консалтингу свідчать, що для 

товаровиробників масові методи мають важливу роль з погляду створення 

поінформованості і прийняття остаточного рішення про використання 
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інновацій. Частіше всього саме через ЗМІ товаровиробники одержують першу 

інформацію про інновації. 

Консультант, більшою мірою, використовує масові методи для збору 

інформації про інновації, адже вони є методами як розповсюдження, так і збору 

інформації. Ці методи використовуються консультантом протягом всієї роботи 

по здійсненню консультування з інноваційної діяльності, оскільки до них 

належать, головним чином, засоби масової інформації: радіо, телебачення, 

аудіо - та відеотехніка, електронні засоби, друковані засоби (брошури, буклети, 

офіційні повідомлення), засоби наглядової агітації. Саме звідси консультанти 

можуть черпати інформацію в ході роботи. 

Збираючи інформацію для того, щоб консультувати з впровадження 

інновацій, консультанти з’ясовують у клієнта, що є специфікою його 

виробництва. В свою чергу, галузеві журнали та урядові публікації дозволяють 

отримати значну частину інформації, особливо по економічних тенденціях. 

Щоб швидко зрозуміти незнайомі виробничі процеси, консультант може 

вивчити технологічні схеми виробничих процесів, в яких на одній сторінці 

стисло описаний процес виробництва та його технологічні умови.  

4. Вибір методів розповсюдження інформації. 

Масові методи розповсюдження інформації дають можливість 

консалтинговому формуванню довести інформацію до значно більшої кількості 

товаровиробників з порівняно невеликими фінансовими витратами. Цікавим 

психологічним аспектом цього питання є те, що одна з індивідуальних 

особливостей людини полягає в тому, що вона вибірково сприймає інформацію, 

при постійному користуванні звикає до сприйняття інформації з тих чи інших 

джерел, і це з часом стає для неї потребою. 

Наприклад, частина товаровиробників звикла читати газету «Урядовий 

кур’єр», вірить її публікаціям і передплачує цю газету. Тираж газети, як відомо, 

становить понад 530 тис. екземплярів. Іншим більш до вподоби газета 

«Сільський час». Керівники підприємств та головні спеціалісти звикли до 

фахових видань. Галузеві спеціалісти віддають перевагу галузевим виданням. 
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Тому консультантам важливо враховувати ці аспекти, навіть враховувати 

тираж передплатних видань по регіонах України, і, відповідно, приймати 

рішення щодо розміщення у цих виданнях своїх публікацій. 

Для засобів розповсюдження інформації, що здійснюють трансляції в 

реальному масштабі часу, таких як радіо чи телебачення, треба враховувати, що 

товаровиробник може слухати радіо чи дивитись телевізор досить обмежений 

час – рано-вранці, пізно ввечері, і не завжди у вихідні дні. Тому, якщо 

консультант розмістить свій інформаційний блок у передачі, яка транслюється 

серед дня, коефіцієнт корисної дії такої інфомації буде досить низьким. 

За даними досліджень із засобів масової інформації, таких як 

телебачення, радіо, газети, журнали за агрегованим показником (зрозумілість, 

ступінь впливу, доступність, вартість) найбільш пріоритетним є телебачення. 

Тому питання загального характеру консультант повинен намагатись доводити 

до товаровиробників, використовуючи загальнодержавні телевізійні програми, 

місцеве телебачення. 

Другим за пріоритетністю засобом масової інформації є журнали, третім 

– газети, четвертим – радіо. Тобто науково-технічну і ринкову інформацію, 

щодо виробництва, доцільно розміщувати у загальних чи галузевих журналах. 

Інформацію рекламного характеру краще подавати на шпальтах газет, на радіо. 

Важливо враховувати обставину, яка притаманна всім засобам масової 

інформації: одноразове інформаційне повідомлення завжди гірше сприймається 

аудиторією, ніж система інформаційних повідомлень – рубрик чи 

інформаційних блоків, які постійно публікуються у виданнях того чи іншого 

засобу масової інформації. 

При використанні масових методів консультанту необхідно в кожному 

конкретному випадку аналізувати сильні і слабі сторони – переваги і недоліки 

масових методів розповсюдження інформації. Це дозволить йому підсилити 

переваги і зменшити негативний вплив недоліків.  

Так, наприклад, застосування електронних засобів розповсюдження 

інформації – сайтів не дало очікуваних результатів. Головними причинами 
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цього є те, що в даному варіанті методу відсутній активний зв’язок 

кореспондента і клієнта, практично відсутній зворотний зв’язок, досить 

незначна аудиторія користувачів через відсутність комп’ютерного та 

телекомунікаційного забезпечення у товаровиробників. 

 

Лекція № 5 

Тема. Групові методи навчання і консультування 

План 

1. Мета та роль групових методів навчання і консультування. 

2. Особливості застосування методів проведення занять.  

3.Особливості використання групових консультацій. 

 

1. Мета та роль групових методів навчання і консультування. 

Головною метою групового методу консультування є організація 

ефективної взаємодії спеціалістів консалтингового формування безпосередньо з 

товаровиробниками. Для досягнення цієї мети консультанти формують цільові 

робочі групи товаровиробників, розвиток цих груп (зокрема, шляхом навчання), 

вдосконалення їх діяльності, організація групових зустрічей на постійній 

основі. Консультант повинен пропонувати групам нові ідеї, передавати знання 

та інформацію з різних аспектів господарювання, щоб учасники цільових груп 

могли використати їх у своїй безпосередній діяльності. Досить важливим при 

цьому є підбір кандидатів для формування цільових груп (рівень освіти, 

професіоналізм, можливість сприйняття нових ідей і т.п.). 

Досвід свідчить, що товаровиробники є дуже сприйнятливими до 

групових методів у діяльності агроконсалтингових формувань, тому що при їх 

використанні вони мають можливість слухати, брати участь в обговоренні тих 

чи інших проблем, обмінюватись корисним досвідом, приймати спільні 

рішення. Групові методи роботи з товаровиробниками включають: ділові 

дискусії, семінари, збори, демонстрації, лекції, виставки і т. і.  
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Поряд із цим, групові методи допомагають товаровиробнику приймати 

самостійні рішення щодо удосконалення своєї виробничої діяльності, 

спираючись на досвід своїх колег. Для вирішення ряду задач у роботі 

консалтингу вони є дуже діючими, тому що забезпечують прямий і 

безпосередній зв’язок із товаровиробниками, роблять позитивний вплив на 

їхню виробничу діяльність, що в остаточному підсумку забезпечує високу 

ефективність їх застосування. 

При реалізації групових методів формуються цільові групи 

товаровиробників, здійснюється розвиток цих груп і вдосконалення їхньої 

діяльності і т. і. 

2. Особливості застосування методів проведення занять.  

Читання лекцій – це спосіб усного спілкування, за допомогою якого одна 

людина передає інформацію групі слухачів. Лекція – це навчальний метод у 

діяльності дорадчої служби, що може бути недостатньо ефективним способом 

надання інформації, тому що слухачі при реалізації цього методу недостатньо 

активні; освоєння лекції ними звичайно запам’ятовується погано; швидкість 

подачі матеріалу контролюється тільки викладачем і може не відповідати 

різним можливостям сприйняття матеріалу слухачів; лекційну роботу не 

використовують для навчання навикам; ефективність застосування методу 

залежить від уміння конкретного лектора; використання зворотного зв’язку із 

слухачами, як правило, недостатнє. 

Матеріал можна представляти як лекції, якщо основною метою 

консультанта є доведення до слухачів інформації, що розрахована на стислий 

термін застосування або, якщо група слухачів занадто велика, щоб 

використовувати інші методи. Безумовно, лекція може бути і дуже діючим 

методом навчання, коли вона добре підготовлена. 

Існують способи зробити лекційний матеріал більш зручним і цікавим для 

тих, хто навчається. В процесі планування лекції дуже важливо підготувати 

супровідний матеріал. Він може бути поданий у формі записів для 

«нагадування» основних аспектів лекції. Інший широко розповсюджений 
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прийом – це використання попередньо підготовлених наочних матеріалів, що 

можна демонструвати в процесі лекції за допомогою спеціальної проекційної 

техніки. 

Під час лекції лектор має говорити ясно і чітко, і бути впевненим, що 

його чують всі, хто знаходиться в аудиторії. Бажано уникати таких недоліків у 

лекційній роботі, як, наприклад, «говорити дошці» або «бормотати у свої 

записи», тому що це ускладнює слухачам процес сприйняття. 

Ефективність лекції також багато в чому залежить від ясності і простоти 

викладу матеріалу. Лектору краще відмовитися від використання витіюватих і 

складних фраз, а якщо необхідно використовувати складну термінологію, то 

потім повторити сказане більш простими словами. 

Однією з основних проблем, що існують у лекційній роботі є зниження 

уваги слухачів із часом. Є визначені прийоми підтримки уваги аудиторії: 

особистість лектора, характер викладу матеріалу.  

При завершенні лекції лектору важливо звертати увагу на такі моменти, 

як підведення підсумків лекції, формулювання висновків. Це дуже корисно для 

слухачів, тому що допомагає їм узагальнити, «звести воєдино» отриманий 

об’єм інформації. Бажано залишати 5-10 хвилин наприкінці лекції для запитань 

слухачів. Необхідно заохочувати учнів ставити запитання. Це не тільки 

дозволить їм з’ясувати незрозумілі моменти лекційного матеріалу, але і 

забезпечить ефективний зворотний зв’язок, що дуже важливо для викладача. 

З усіх групових методів роботи консалтингових служб із 

товаровиробниками дискусія є самим найліпшим і вирішує багато задач. Її 

використовують для обміну ідеями і знаннями, для вирішення проблем членів 

групи, для обговорення: думок і розбіжностей; прийнятних рішень по спірних 

питаннях. Тому дискусії консультанти використовуються досить часто. Однак 

не завжди задачі, які стоять перед учасниками дискусії виконуються, тому що 

проведення дискусії вимагає визначених навиків не тільки від головного, але і 

від усіх її учасників. 
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Дискусія – це обмін ідеями і думками між різними людьми. Однак не 

всякий обмін думками є дискусією. Якщо той, що говорить, ставить за мету 

ціллю довести, що він правий, а інші не праві, то це суперечка, а не дискусія. 

Якщо людина просто висловлює свої погляди і не розглядає думки інших 

людей, то це лекція, але не дискусія і т. і. 

Справжня дискусія відрізняється тим, що її учасник в ході обговорення 

одержує для себе нову інформацію. Він має бути готовий до того, що правота 

може бути не на його боці, і що обмін думками й одержання нових знань 

важливіше особистого авторитета. 

Сутність ділової гри зводиться до вирішення якої-небудь ситуації у 

неформальній (ігровій) обстановці. Ділові ігри, як метод навчання, дозволяють 

«прожити» визначену ситуацію, вивчити її в безпосередній дії. Вони 

дозволяють моделювати різні виробничі ситуації, проектувати способи дій в 

умовах запропонованих ситуацій, демонструвати процес систематизації 

теоретичних знань з вирішення визначеної практичної проблеми. 

Ігри сприяють залученню учасників у процес обговорення, спонукають до 

коментарів навіть тих, кого менше всього чули в групі. Даний метод краще 

використовувати в тих ситуаціях, де проблема чітко не належить до розряду 

складних проблем. 

Підготовка семінару пов’язана із вирішенням взаємозалежних задач, що 

мають бути виконані у певній послідовності. Підготовча стадія починається з 

оголошення мети семінару, розробки його задач, визначення цільової аудиторії, 

на яку буде розрахований даний семінар і яка одержить від семінару найбільшу 

користь. До підготовчих заходів також належать визначення змісту семінару, 

добір і запрошення лекторів-викладачів і фахівців, розробка бюджету семінару, 

розробка системи оцінки семінару. Підготовча стадія вважається завершеною, 

коли семінар готовий для реалізації. 

Задачі семінару мають бути ясними і послідовно зв’язаними, являти 

собою практичну відповідь на існуючі потреби в навчанні 
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Виставкова діяльність в роботі консалтингових служб належать як до 

групових, так і до масових методів. Участь у виставках належить до масових 

методів, тому що з матеріалами їх експозицій познайомляться й одержать 

відповідну інформацію тисячі людей. 

Невеликі районні виставки або виставки в господарствах належать до 

групових методів, тому що їх відвідають окремі групи товаровиробників, що 

зацікавлені в одержанні відповідної інформації. 

3.Особливості використання групових консультацій. 

Групові методи роботи з товаровиробниками включають: лекції, дискусії, 

семінари, виставки і т. і. 

Мозкова атака – метод активізації навчання, який застосовується тоді, 

коли є проблема, яку необхідно вирішити, але недостатньо інформації про 

об’єкт та умови. Щоб отримати достатній обсяг інформації про проблему, 

задіюються знання всіх учасників дискусій, адже кожен з учасників має те чи 

інше уявлення про проблему, умови та шляхи вирішення. 

Тобто, мозкова атака допомагає групі довідатися про себе, як команду. 

Вона також стимулює творчу активність команди, дозволяє кожному бути 

включеному в пізнавальну діяльність. Методика проведення мозкової атаки 

складається з трьох етапів (фази): генерування, уточнення, оцінки. 

На першому етапі консультантам (лідерам) ставиться проблема, яку 

необхідно вирішити, і реєструються в порядку надходження, всі пропозиції з їх 

повного або часткового вирішення. 

Протягом фази генерування (перша фаза) лідер переглядає правила. 

Потім: 

а) лідер знайомить з об’єктом для мозкової атаки, уточнює його і показує 

його або розповідає про нього. 

б) вибирається протоколіст з тим, щоб записати ідею; 

в) коли починається фаза генерування, то кожен член команди 

включається в неї, продовжує активну діяльність, поки не закінчаться всі ідеї. 
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Протягом фази уточнення (друга фаза мозкової атаки) команда 

переглядає лист, щоб переконатися, що кожен член команди розуміє всі пункти, 

занесені в лист, а також запобігти повторенню. Не обговорюйте ідеї, критика і 

дискусія будуть мати місце протягом фази оцінки і при голосуванні. 

На третій фазі (оцінки) колективно обговорюються висунуті пропозиції з 

вирішення проблеми в порядку їх надходження. 

Якщо пропозиція прийнята, то її записують для подальшої детальної 

проробки. Якщо пропозиція не веде до вирішення проблеми, то її знімають з 

подальшого обговорення. В результаті колективно напрацьовується перелік 

заходів для вирішення проблеми і при цьому здійснюється взаємозбагачення 

учасників дискусії знаннями про проблему і шляхи її вирішення.  

У процесі мозкової атаки учасники висловлюють будь-які пропозиції, 

думки, ідеї з конкретного питання (проблеми). Яка б фантастична не була ідея, 

висунута кимось з учасників, вона береться до уваги, тому що будь-яка 

пропозиція може бути початком практичного рішення. 

Метод аналізу конкретних ситуацій почали застосовувати ще на початку 

XX століття у сферах права і медицини. Він одержав назву від англійського 

терміну «case study», що буквально може бути перекладено як «вивчення 

ситуації». Він займає особливе місце серед методів активного навчання, тому 

що найбільше наближений до практики. 

Застосовується тоді, коли інформації про проблему достатньо, але і 

шляхів розв’язання проблеми декілька, і потрібно вибрати найліпший. 

Сутність методу полягає в активному процесі обговорення конкретної 

ситуації, за допомогою чого учні закріплюють теорію прийняття управлінських 

рішень на реальних ситуаціях. 

Роль викладача полягає у спрямованій дискусії, наприклад, за допомогою 

проблемних питань, або спонукання учнів відмовитися від поверхневого 

мислення, у залученні всіх членів групи в процес аналізу кейсу і пошуку 

варіантів вирішення. 
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Періодично викладач може узагальнювати, пояснювати, нагадувати 

теоретичні аспекти або робити посилання на відповідну літературу. 

У кейсі розглядається конкретна ситуація, яка відображає положення 

підприємства за який-небудь проміжок часу. В опис ситуації включаються 

основні випадки, факти, прийняті рішення, що мали місце протягом цього часу. 

Причому, ситуація може відображати як комплексну проблему, так і яку-небудь 

приватну реальну задачу. 

При доборі інформації для кейса необхідно орієнтуватися на навчальні 

цілі. Не існує єдиних підходів до змісту даних, але вони мають бути реальними 

для сфери, що описує кейс, інакше він втратить інтерес в учнів, оскільки буде 

здаватися нереальним. 

Зміст кейсу також має відповідати навчальним цілям. Кейс може бути 

коротким чи довгим, може викладатися конкретно чи узагальнено. Щодо 

цифрового матеріалу, то його має бути досить для виконання необхідних 

розрахунків. Варто уникати надмірного насичення кейсів інформацією, 

використання інформації, яка прямо не належить до розглянутої теми. 

У цілому, кейс має містити дозовану інформацію, що дозволила б учням 

швидко увійти в проблему і мати всі необхідні дані для її вирішення. 

Як і при проведенні інших ділових ігор тут також є мета – максимально 

активізувати кожного учасника, втягнути його в процес аналізу ситуації і 

прийняття рішень. Тому група поділяється на таке число підгруп, щоб останні 

бути з 3-5 чоловік. Чим менше учасників у підгрупі, тим більше кожен учень 

втягується роботу над кейсом. Підвищується персональна відповідальність за 

результат. Склад підгрупи формується самими учнями за їх бажанням чи 

викладачем. 

Кожна команда вибирає керівника (лідера). На ньому лежить 

відповідальність за організацію роботи підгрупи, розподіл питань між 

учасниками і за прийняті рішення. Після завершення роботи з теми занять лідер 

групи, або її член доповідає в межах 10 хвилин про результати роботи своєї 

підгрупи. 
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Для наведення результатів рекомендується підготувати на одній сторінці 

резюме у вигляді висновків (текст, графіки, таблиці). Члени інших підгруп є 

слухачами й опонентами доповідача, а потім оцінюють доповідь. Після того, як 

обговорення теми закінчується, викладач підводить підсумки. 

Застосування методу «кейс-стаді» дозволяє навчити учнів працювати в 

одній команді і швидко приймати рішення в умовах обмеженої інформації і 

нестачі часу. 

Основними недоліками групових методів є те, що вони вимагають знання 

методів навчання дорослих та професійної майстерності вчителів-

консультантів. 

Головна перевага групових методів полягає в тому, що при їх 

використанні встановлюються ділові робочі контакти співробітників 

консалтингового формування із колективами товаровиробників розвиваються 

різні форми взаємодії між членами груп. 

 

Лекція № 6 

Тема. Індивідуальні методи роботи із товаровиробниками 

План 

1. Особливості застосування індивідуальних методів роботи.  

2. Переваги та недоліки індивідуальних методів роботи. 

 

1. Особливості застосування індивідуальних методів роботи.  

Індивідуальні методи консультування широко використовуються у 

закордонних консультаційних службах. Від правильного вибору конкретного 

контакту «віч-на-віч» багато у чому залежить авторитет консультанта й 

ефективність діяльності служби. Вибір індивідуального методу в тому чи 

іншому випадку залежить від складності проблеми, фактора часу, технічної 

забезпеченості товаровиробника і дорадчої служби, необхідності проведення 

лабораторних аналізів, економічного стану товаровиробника і т. і. 
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Індивідуальні методи діяльності консалтингових формувань подані 

різними формами: консультування на підприємстві; в офісі служби; за 

телефоном; за допомогою листування; консультування при неформальних 

зустрічах. 

Консультування при неформальних контактах, що виникають, як 

правило, при відвідуваннях всіляких виставок, ярмарків, семінарів і т. і. 

дозволяє консультанту адаптуватися до проблем товаровиробників у своєму 

районі. 

Консультування індивідуальними методами незалежно від форми, має 

завершуватися оформленням письмових рекомендацій як мінімум у двох 

екземплярах (один передається товаровиробнику, а другий підшивається в 

індивідуальну справу консультанта, яка зберігається в офісі консалтингової 

служби). 

Відвідування підприємств (консультування на підприємстві) – найбільш 

поширена форма контактів між консультантом і товаровиробником. Оскільки 

такі відвідування, в цілому, вимагають дуже багато часу, важливо заздалегідь 

знати мету візиту і чітко його планувати. Відвідування підприємств може мати 

мету: 

– познайомити консультанта з товаровиробником; 

– розширити знання консультанта про проблеми товаровиробника; 

– реалізувати рекомендації або контролювати їх застосування і дати 

оцінку отриманим результатам; 

– викликати зацікавленість товаровиробників і стимулювати їх брати 

участь у контакті з консультаційною службою й ін. 

Відвідування підприємств співробітниками консалтингових служб 

здійснюються з їх ініціативи, на плановій основі або на запрошення 

товаровиробника при виникненні в нього яких-небудь проблем. 

Відвідування підприємства буде успішним при дотриманні 

консультантом таких правил: 

– про зустріч (якщо це можливо) необхідно домовлятися заздалегідь; 
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– консультант має ретельно продумати мету візиту; 

– консультант має попередньо переглянути індивідуальну справу 

товаровиробника, записи й іншу інформацію з господарства; 

– консультант має заздалегідь підготувати для клієнта рекомендації 

того або іншого фахівця консалтингової служби, якщо це 

необхідно; 

– дату і час відвідування консультант має внести у загальний графік 

своєї роботи. 

Консультування товаровиробників за допомогою листів. Досить часто 

консультант звертається до клієнтів за допомогою листів. Ділова 

кореспонденція є важливим елементом у роботі спеціалістів консалтингової 

служби. Листи мають бути простими і стислими, а інформація, яка викладена в 

листі, повною і зрозумілою. 

Написання ділового листа – це мистецтво. Великою мірою авторитет 

консультанта для товаровиробника визначається професіоналізмом підготовки і 

ведення ділового листування.  

Консультування товаровиробників за телефоном та через Інтернет є 

одним з різновидів індивідуальної роботи консультантів. Важливо, щоб при 

розмові по телефону працівник консалтингової служби чітко дотримувався 

головної теми, говорив зрозуміло і коротко. А в книзі запису телефонних 

розмов треба коротко записати суть розмови 

2. Переваги та недоліки індивідуальних методів роботи. 

Переваги: 

1. Індивідуальні методи дозволяють працівнику консультаційної служби 

краще зрозуміти інтереси товаровиробника і його потреби. Працівник 

консультаційної служби може самостійно ознайомитися з усім господарством у 

цілому під час його відвідування, таким чином, одержуючи достовірну і 

детальну інформацію про об’єкт і існуючих у ньому проблемах. 

2. Під час двостороннього спілкування можна співвіднести й узагальнити 

інформацію, що отримана від товаровиробника, і інформацію, наявну в 
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консультанта, з різних досліджуваних проблем і причин їх виникнення з метою 

пошуку можливих шляхів вирішення. 

3. Застосовуючи індивідуальні методи, консультант може ефективно 

допомогти товаровиробнику у виборі шляхів вирішення задач і з’ясувати його 

відношення до них. 

4. Грамотно застосовуючи індивідуальні методи, працівник 

консультаційної служби стверджує довіру до себе та до служби у 

товаровиробника. 

Недоліки: 

1. Великі витрати часу і витрати коштів на поїздки. 

2. Навіть у країнах із добре розвинутою системою доріг консультант не в 

змозі відвідувати регулярно велику кількість товаровиробників. 

3. Працівники консультаційної служби можуть іноді давати не завжди 

правдиву інформацію, якщо вони не готові визнати, що в них нема всієї 

необхідної інформації або вони керуються якимось власним переконанням. 

Керівництву служби в таких випадках важко стежити за цими негативними 

моментами. 

4. Товаровиробник ніколи не звертається за допомогою і не відкриває всю 

свою інформацію, якщо в нього немає повної довіри до співробітника 

консалтингової служби. 

5. Індивідуальні методи в роботі консультаційної служби рідко 

стимулюють колективні інтереси порівняно з груповими методами. 

 

Лекція № 7 

Тема. Використання сучасних інформаційних технологій в 

консалтинговій діяльності 

План 

1. Поняття про інформаційні технології.  

2. Завдання інформаційних технологій в консалтинговій діяльності.  

3. Використання інформаційних технологій в роботі консультанта.  
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4. Прикладні інформаційні технології та їх застосування в консалтингу. 

 

1. Поняття про інформаційні технології.  

Інформаційні технології – це система методів і способів збору, 

накопичення, зберігання, пошуку, обробки і розповсюдження інформації, за 

допомогою яких забезпечується перехід практики управління, регулювання 

матеріального виробництва, наукових досліджень і інших галузей людської 

діяльності на індустріальний рівень. 

Дослідження технічних та технологічних засобів обробки інформації 

започаткували окрему галузь наукових знань, що зветься інформатикою. 

Інформатика – це галузь науково-технічної діяльності, що займається 

дослідженням процесів отримання, передачі, обробки, зберігання, видачі 

інформації, вирішенням проблем створення, впровадження і використання 

інформаційної техніки і технологій в усіх сферах суспільного життя. 

Інформатика належить до одного із головних напрямків науково-технічного 

прогресу. 

На ринку консалтингових послуг виник новий вид консалтингу – 

інформаційно-технологічний консалтинг. Усі послуги на даний вид 

консалтингу є досить перспективними, внаслідок росту попиту на 

інформаційну техніку й інформаційні технології. 

2. Завдання інформаційних технологій в консалтинговій діяльності.  

Впровадження сучасних ІТ в консалтинговій діяльності має на меті: 

– розповсюдження знань, інформації про нові технології, передовий 

досвід, досягнення НТП, стан ринку; 

– забезпечення доступу товаровиробників до електронних 

інформаційних джерел з використанням можливостей мережі 

Інтернет; 

– вирішення безпосередньо в консалтингових службах чи на 

підприємствах ряду задач розрахункового і технологічного 
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характеру, які раніше не могли вирішуватись через відсутність 

комп’ютерної техніки; 

– оперативний обмін інформацією між консультантами і 

товаровиробниками за допомогою електронної пошти; 

– автоматизацію офісної діяльності консалтингових формувань. 

Основними завданнями органів державного управління та консалтингових 

служб на місцях є створення умов для ефективного функціонування ринку, 

організація моніторингу та прогнозування кон’юнктури ринку, надання 

інформаційної підтримки з питань господарської діяльності. 

Відповідно, основними завданнями спеціалістів консалтингових служб 

щодо застосування сучасних інформаційних технологій є створення та розвиток 

системи інформаційного забезпечення товаровиробників та інших учасників 

ринку, основними компонентами якої мають бути: 

– формування, систематизація і розповсюдження інформаційних 

ресурсів з метою забезпечення умов прозорості ринкового 

середовища та передумов для державного регулювання ринку; 

– розробка та супроводження розподілених підприємницьких банків 

даних ринкової інформації; 

– розробка та систематизація комп’ютерних технологій 

інформаційної підтримки безпосередньо ринкових формувань, 

зокрема, з питань планування, обліку, аналізу, документообігу та 

звітності; 

– розробка та супровід автоматизованих робочих місць (АРМ) 

спеціалістів ринкових формувань; 

– адаптація систем, що забезпечують електронну інформаційну 

взаємодію формувань ринку з консалтинговими та фінансово-

кредитними структурами - банками, інвестиційними та страховими 

компаніями, інноваційними фондами та ін. 
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Спеціалісти-консультанти мають вільно володіти основними типовими 

пакетами програм для персональних комп’ютерів, орієнтуватись в сучасних 

інформаційних системах. 

3. Використання інформаційних технологій в роботі консультанта.  

Для товаровиробників та інших учасників ринку, які підключені до 

мережі Інтернет, телекомунікаційний обмін інформацією з консалтинговими 

службами автоматично вирішується; для інших клієнтів дорадчих служб 

технічно і технологічно можлива організація обміну інформацією за допомогою 

електронної пошти. Клієнту для цього потрібно мати комп’ютер з відповідним 

програмним забезпеченням, модем і телефонний зв’язок. Впровадження таких 

систем можливе лише за допомогою спеціалізованих організацій ринку ІТ. 

Для ефективної діяльності коонсалтингових служб особливу увагу слід 

приділяти створенню та супровіду регіональних баз даних науково-технічної і 

ринкової інформації. Ці бази мають стати довідково-інформаційним фондом, 

що містить науково-технічну і ринкову інформацію – перспективну 

(прогнозну), поточну (оперативну) та ретроспективну (архівну), і відповідати 

таким вимогам користувачів: 

– своєчасно оновлюватись (актуалізуватись); 

– забезпечувати легкий доступ до інформації, що міститься в ньому; 

– бути засобом для оперативного розповсюдження інформації і, в 

першу чергу, ринкової; 

– включати інформаційні ресурси загального призначення - 

законодавчу, нормативно-правову та іншу інформацію загального 

користування. 

До складу інформації регіональної бази даних мають, зокрема, входити: 

переліки організацій регіону, наукових установ, органів державного 

управління, підприємницьких структур; реєстри експертів; тексти Законів, 

інших нормативно-правових актів; інформація цінового моніторингу ринку; 

маркетингові дані; економічні показники розвитку регіону; реферати 
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закінчених і рекомендованих до впровадження наукових розробок; інформація 

передового досвіду. 

В основі Web-технологій лежить властивість світової комп’ютерної 

мережі Інтернет, яка полягає в тому, що електронні інформаційні ресурси 

формуються на певних технічних засобах (Web-серверах) і за допомогою 

телекомунікацій стають доступними для віддалених користувачів персональних 

комп’ютерів. Web-сервер - це програмно-технічний засіб електронного запису 

та зберігання інформації. Сформована відповідно на Web-сервері інформація є 

доступною для користувачів світової комп’ютерної мережі Інтернет.  

Для досягнення більшої швидкості доступу користувачів мережі Інтернет 

до інформаційних ресурсів Web-сервера його, як правило, територіально 

розміщують в Інтернет-провайдера, що має супутниковий телекомунікаційний 

зв’язок зі шлюзами мережі Інтернет. 

Web-технології та Інтернет дають унікальні можливості доступу до 

інформації та реалізації інтерактивного дистанційного навчання і 

консультування. В українському сегменті Інтернет з’явилося багато сайтів, на 

яких розміщено досить велику кількість корисної інформації. Це, в основному, 

комерційна інформація: ціни, аналітика, попит і пропозиції. Але на цих сайтах 

вкрай недостатньо науково-технічної та технологічної інформації. 

Для ефективної роботи на сучасному персональному комп’ютері потрібна 

наявність трьох складових: 

– апаратного забезпечення; 

– програмного забезпечення; 

– інтелектуального забезпечення. 

Апаратне забезпечення – це сукупність всіх апаратних пристроїв, які 

входять до комп’ютера, або працюють з ним. 

Програмне забезпечення – сукупність всіх програмних продуктів, які 

дозволяють управляти комп’ютером та вирішувати різноманітні прикладні 

задачі. 
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Інтелектуальне забезпечення – це людина та її знання і навики в роботі з 

апаратним і програмним забезпеченням. 

Звичайно персональні комп’ютери IBM PC складаються з трьох частин 

(блоків): 

– системного блоку; 

– клавіатури, що дозволяє вводити символи в комп’ютер; 

– монітора (або дисплея - для зображення текстової і графічної 

інформації. 

4. Прикладні інформаційні технології та їх застосування в 

консалтингу. 

До прикладних інформаційних технологій в консалтингу належать такі 

технології, які вирішують прикладні проблеми інформаційного забезпечення 

діяльності підприємств, у тому числі офісної діяльності. Серед них є такі, що 

забезпечуть інформаційну підтримку виробництва, навчання персоналу, 

автоматизацію бухгалтерського обліку, автоматизацію управлінського обліку, 

розповсюдження науково-технічної та ринкової інформації і т. і. 

Одними з найбільш складних моментів проведення навчання в 

консалтингу є обмеженість часу слухачів, дорожнеча навчальних заходів, що 

зв’язана з великими транспортними витратами, витратами на проживання, 

харчування і т. і. Тому консалтингова служба має вишукувати нові можливості 

надання освітніх послуг. Досить ефективним методом навчання в такій ситуації 

є дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання - це цілеспрямований процес взаємодії викладача і 

учня, що базується на використанні традиційних і нових інформаційних, 

телекомунікаційних технологій і технічних засобів. 

В основу дистанційного навчання покладена цілеспрямована і 

контрольована інтенсивна самостійна робота того, кого навчають, із спеціально 

розробленими навчальними матеріалами. Велику роль має викладач, який веде 

навчання в групі. 
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Дистанційна форма навчання дозволяє фахівцям і консультантам, 

товаровиробникам навчатися і підвищувати свою кваліфікацію у зручному 

місці, у зручний час, у зручному темпі часу, використовуючи наявні 

комп’ютерні засоби для спілкування з викладачем і іншими учасниками 

навчальних програм. 

Процес управління суб’єктами ринку є насамперед інформаційним 

процесом, він тісно пов’язаний із збиранням, опрацюванням інформації. Тому 

інформаційні технології безпосередньо впливають на ефективність управління, 

вони змінюють умови праці, зокрема, управлінської і залучають інформацію як 

предмет праці.  

Використання інформаційних технологій значно скорочує управлінські 

витрати, розширює доступ товаровиробників до інформаційних джерел. 

Принципово змінюються можливості отримання, зберігання, поширення 

інформації, підвищується ефективність економічних контактів учасників ринку. 

Важливим елементом, що підвищує ефективність використання ІТ, є 

простота і зручність інтерфейсу «користувач – персональний комп’ютер». Це 

дозволяє непрофесіоналам досить легко освоїти користування розробленими 

прикладними пакетами програм та базовим програмним забезпеченням. 

Розвиток використання ІТ зумовив розробку та впровадження 

інформаційних систем (ІС), які вирішують питання інформаційної підтримки 

проблем управління.  

До недоліків використання ІТ належить достатньо висока вартість 

технічних засобів, що стримує їх широке застосування на виробництві. Ця 

обставина, в свою чергу, впливає на вартість прикладних розробок та 

інформаційних послуг. 

У нашій державі розвиток інформаційних технологій здійснюється 

достатньо високими темпами, а це сприяє впровадженню інформаційної. Тому 

згадані недоліки використання ІТ є тимчасовими, і спеціалісти консалтингових 

служб, безумовно, мають орієнтуватись на їх застосування у своїй діяльності. 
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Лекція № 8 

Тема. Психологічні та етичні аспекти консалтингової діяльності. 

План 

1. Роль психологічних та етичних аспектів в консалтинговій діяльності.  

2. Способи психологічного впливу.  

3. Основні правила ведення переговорів.  

4. Застосування прийомів атракції та емпатії.  

5. Особливості та методи невербального спілкування.  

6. Рекомендації з оформлення письмового повідомлення.  

7. Функціонування робочих груп.  

 

1. Роль психологічних та етичних аспектів в консалтинговій 

діяльності 

Співробітник консалтингової служби, надаючи консультаційну допомогу 

товаровиробнику, повинен уміти зрозуміти його точку зору, його проблеми і 

цілі, рівень його знань і навичок. Консультантові важливо «відчути» спосіб 

мислення конкретного товаровиробника. Інформація, надана інформаційно-

консультаційною службою, виявиться корисною тільки в тому випадку, якщо 

вона сумісна зі способом мислення товаровиробника. 

Довіра товаровиробників до консультантів – винятково важлива умова 

ефективної діяльності інформаційно-консультаційної служби. Товаровиробник 

має бути переконаний, що консультант діє в його інтересах, ставиться до нього 

доброзичливо, і що він компетентний у своїй галузі. 

Співробітник інформаційно-консультаційної служби повинен мати знання 

не тільки з технологічних, економічних, науково-дослідних питань, але і знати 

особливості міжособистого спілкування, володіти навичками роботи з людьми. 

Темперамент є дуже важливою психологічною характеристикою 

особистості для визначення місця кожного працівника в колективі, розподілу 

управлінських завдань і психологічних прийомів роботи з конкретною 

людиною. 
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Темперамент людини перебуває у безпосередній залежності від типу 

нервової системи й основних властивостей нервових процесів – порушення і 

гальмування. Ці процеси можуть бути як збалансованими, так і навпаки, один 

процес може переважати над іншим. 

Прийнято розрізняти 4 основних типи темпераменту: холерик, сангвінік, 

флегматик і меланхолік. Кожний із типів темпераменту має свої позитивні і 

негативні сторони. Людина з будь-яким темпераментом може досягти високих 

результатів у визначених умовах. При роботі в колективі співробітники повинні 

уміти використовувати позитивні сторони будь-якої людини з будь-яким типом 

темпераменту. 

Категорія «характер» означає сукупність основних психологічних 

властивостей особистості, що накладають відбиток на всі його дії і вчинки, від 

яких насамперед залежить, як поводиться людина в різних життєвих ситуаціях. 

Психічні властивості особистості, з яких складається характер, і які 

дозволяють з відомою імовірністю розпізнати поводження людини за певних 

умов, називається рисами характеру. Характер на відміну від типу нервової 

системи, що лежить в основі темпераменту, не даний людині від природи. 

Немає характеру, який не можна було б змінити і переробити. Будь-яка людина 

може здобувати і боротися з негативними рисами свого характеру. 

2. Способи психологічного впливу 

Маючи уявлення про соціально-психологічні характеристики людей, 

співробітник інформаційно-консультаційної служби може ефективніше 

використовувати прийоми психологічного впливу. До таких прийомів 

належать: переконання; наслідування; залучення; спонукання; метод Сократа; 

натяк; похвала; порада й ін. Головною їхньою особливістю є звертання до 

внутрішнього світу людини, її особистості, інтелекту, почуття і поведінки.  

Переконання базується на аргументованому і логічному впливі на психіку 

людини для досягнення поставленої мети, зняття психологічних бар’єрів, 

усунення конфліктів у колективі. У широкому сенсі переконанням вважається 

процес між особистої взаємодії двох сторін, у якому одна сторона прагне 
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схилити іншу прийняти конкретну точку зору, позицію або домогтися згоди за 

певним питанням.  

Метод Сократа заснований на прагненні попередити можливі випадки 

коли б співрозмовник сказав «ні». Як тільки він скаже «ні», його дуже важко 

повернути у зворотний напрямок. Метод названий ім’ям давньогрецького 

філософа Сократа, що часто користувався їм, намагаючись вести бесіду так, 

щоб співрозмовникові було легше сказати «так». Як відомо, Сократ неодмінно 

доводив свою точку зору, не викликаючи з боку опонентів не тільки явного 

обурення, але навіть най не значніших негативних реакцій. 

Натяк. Прийом непрямого переконання за допомогою жарту, іронії й 

аналогії. У деякому змісті формою натяку може бути рада. Сутність натяку 

полягає в тому, що він апелює не до свідомості, не до логічного міркування, а 

до емоцій.  

Похвала – є позитивним психологічним прийомом впливу на людину і 

впливає найсильніше, ніж осуд. 

В. А. Сухомлинський вважав, що у людей необхідно підтримувати 

почуття гордості за свої досягнення, підбадьорювати при зустрічі з 

труднощами, вселяти впевненість у можливість їхнього подолання. 

Порада – психологічний метод, заснований на сполученні прохання і 

переконання, часто застосовуваний у взаєминах консультанта і клієнта. Але в 

цьому випадку необхідно пам’ятати, що консультування не припускає «роздачу 

порад». Головна мета консультанта – допомогти клієнтові навчитися приймати 

рішення самостійно. 

Наслідування – є способом впливу на окрему людину або соціальну групу 

шляхом приклада сусіда або будь-якого іншого сільського товаровиробника, 

зразок поводження якого являє приклад для інших. 

Спонукання – позитивна форма морального впливу на людину, коли 

підкреслюються позитивні якості клієнта, його кваліфікація і досвід, 

впевненість в успішному виконанні роботи, що дозволяє підвищити значимість 

товаровиробника у своїх очах. 
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Всі ці прийоми впливають на емоційно-вольову сферу людини і звернені 

до потреб, інтересів і переживань співрозмовника. Використовуючи дані 

прийоми, консультант актуалізує не тільки ресурси, що знаходяться під 

контролем свідомої сфери, але і підсвідомі ресурси. Як відомо, можливості 

підсвідомості величезні, і часто їхнє використання обмежене тільки нашою 

свідомістю. Чим більші можливості має кожен співробітник служби, тим 

ефективнішою буде його діяльність і сильніша команда як єдине ціле. 

3. Основні правила ведення переговорів 

Перше й основне правило було сформульовано багато сторіч назад: 

«Сама головна людина на світі – той, хто перед тобою». Ставтеся до 

балакаючого з повагою, цінуйте по достоїнству його бажання повідомити Вам 

яку-небудь інформацію. 

На самому початку розмови постарайтеся установити контакт із 

співрозмовником. Людина може бути невихованою і неуважною, агресивною і 

байдужою, але чим менше вас це буде дратувати, тим талановитіший ви як 

співрозмовник. Прийміть його таким, який він є. 

Відчуйте те, що хвилює співрозмовника. Спробуйте розглянути проблему 

з його погляду. Нехай ваш співрозмовник відчує, що ідея належить йому. 

Дивіться на співрозмовника. Якщо є можливість, можна дивитися в очі, 

однак подібне поводження слухаючого не усім по душі: люди соромливі, з них 

близько 40%, не виносять прямого погляду. 

Намагайтеся не перебивати. Треба бути старанним слухачем, 

вислуховувати співрозмовника до кінця. Терпляче вислуховування допомагає 

вирішити багато питань по впливовості, зокрема, може роззброїти агресивних 

співрозмовників.  

Не робіть висновків заздалегідь. 

Не домінуйте під час бесіди. Будуйте спілкування на рівних. Домінувати 

можна по-різному: словами, тоном. Той, хто домінує, мало чує, тобто мало 

розуміє з того, що йому говорять, а співрозмовник губиться і переходить у стан 
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психологічного захисту. У розмові не зачіпайте того, що людині дороге: людей 

його кола, його захоплення, ідеали і цінності. 

Не давайте волю емоціям. Навіть вже у мінімально напруженій ситуації 

будьте гранично уважні до своїх оціночних суджень, особливо негативних. 

Краще обійтися без них, а якщо не вдається, висловлюйтеся в м’яко-

суб’єктивному ключі. 

Не поспішайте заперечувати. Дайте співрозмовникові виговоритися. По-

перше, зупиняючи людину, що не встигла виговоритися, ми породжуємо в неї 

почуття досади. Надалі це почуття в співрозмовника може стати бар’єром для 

згоди з Вашими доводами. Якщо слухати уважно, можливо, і заперечувати не 

прийдеться. 

Суперечка, полеміка - діяльність руйнівна. Обговорення – діяльність, що 

творить. Не сперечайтеся з тими, з ким сперечатися даремно. Це можуть бути 

вперті люди або ті, хто сперечатися з вами не збирається. Не сперечайтеся з 

тим, кому важливіше посперечатися, а не розібратися. І, саме головне, ніколи 

не починайте суперечки, якщо ви в чомусь хочете розібратися, тим більше – 

розібратися разом із співрозмовником. 

Додавайте своїм ідеям наочність. 

Говоріть останнім. Якщо у вашій розмові висловлюється кілька точок 

зору, постарайтеся говорити останнім: аргументи, прослухані останніми, мають 

найбільший шанс вплинути на співрозмовника. 

4. Застосування прийомів атракції та емпатії 

Для ефективного слухання співбесідника необхідні наступні установки: 

схвалення, атракція й емпатія. Ці установки найкраще використовувати у 

сполученні. 

Під схваленням розуміється установка, що виражає позитивне відношення 

до іншої людини. Схвальне відношення, коли людина може без перешкод 

виразити свою думку. Схвалення важливе для створення доброзичливого 

клімату у всіх видах між особистих відносин у родині чи на роботі. 
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Вираження схвалення відносно до кого-небудь не обов’язково означає 

згоду з тим, що людина говорить або робить. Це готовність вислухати іншого. 

Це також позитивна оцінка іншої людини як особистості з усіма її недоліками і 

достоїнствами. Схвалення необхідне для ефективного спілкування з тими, хто 

нам не подобається, особливо при вислуховуванні їхніх скарг і критики.  

Атракція – виникнення привабливості однієї людини для іншої при 

спілкуванні. Вона формується за допомогою спеціальних прийомів, що не 

розраховані на те, щоб у чомусь переконати або щось довести. Їхнє 

призначення полягає в тому, щоб співрозмовник став прихильним до вас. До 

прийомів атракції належать: 

Ім’я власне. Як правило, звуки свого імені для людини – краща музика і, 

якщо ви у розмові будете часто називати людину по імені, це сприятиме 

встановленню між вами довірчих відносин. 

Дзеркало відносин. Доброзичливий вираз обличчя, легка посмішка завжди 

створюють образ приємної людини. Співрозмовник буде намагатися відповісти 

тим же. 

Терплячий слухач. Терпляче й уважне вислуховування співрозмовника 

дозволяє задовольнити одну із най вищих потреб людини – у самовираженні. 

Особисте життя. Люба людина понад усе піклується про своє особисте 

життя, життя своєї родини. Коли працівник ІКС розмовляючи зі 

співрозмовником про його проблеми, цікавиться здоров’ям членів його родини, 

їхніми успіхами в роботі або навчанні і т. і., це викликає в нього позитивні 

емоції і привертає увагу до консультанта. 

Золоті слова. Висловлення похвал, виразів, що містять невелике 

перебільшення позитивних якостей особистості, при яких слухаючий буде 

намагатися потім «дорости» до цих якостей. 

Емпатія або співпереживання, означає розуміння почуттів іншої людини, 

виражає розуміння цих почуттів відповідно до її внутрішніх переживань. Щоб 

краще зрозуміти людину, ми прагнемо визначити, яке значення для нього 

мають ці почуття. Ми переживаємо почуття інших, так якби вони були нашими 
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власними. Емпатія - це чуйність до інших. З іншого боку, люди, що володіють 

надмірною емпатією, ризикують поставити під загрозу своє буття, беручи на 

себе непосильний тягар турбот інших людей. 

Емпатія може стати ключовим фактором успіху при усуненні 

розбіжностей і врегулюванні конфліктів. Готовність зрозуміти докази тих, з 

ким не згодні, може допомогти продовженню спілкування. Маса непорозумінь 

відбувається саме тому, що не всі уміють слухати інших і не намагаються 

зрозуміти пережиті ними почуття і їхню точку зору. Емпатія є гарною умовою 

для удосконалення уміння слухати і поліпшення ділових відносин. 

5. Особливості та методи невербального спілкування 

Можна із впевненістю сказати, що більш половини міжособистого 

спілкування припадає на спілкування невербальне (немовне). Слухати 

співрозмовника означає також розуміти мову невербального спілкування. 

Невербальне спілкування широко відоме як «мова поз і жестів», включає 

такі форми самовираження, що не спираються на слова й інші мовні символи. 

Вчитися розуміти мову невербального спілкування важливо за кілька 

причинами. По-перше, словами можна передати тільки фактичні знання, але 

щоб виразити почуття, одних слів часто буває замало. По-друге, знання цієї 

мови свідчить, наскільки ми уміємо володіти собою. Невербальна мова скаже 

про те, що люди думають про нас у дійсності. Нарешті, невербальне 

спілкування важливе особливо тим, що воно, як правило, спонтанне і 

виявляється несвідомо. Любий з невербальних елементів спілкування може 

допомогти нам переконатися у правильності того, що сказано словами, або 

поставити сказане під сумнів. 

Обмін поглядами, посмішка і гримаса несхвалення, підняті у здивуванні 

брови, живий погляд – усе це приклади невербальної комунікації. 

Використання пальця як вказуючого перста, прикривання рота рукою, дотик, 

млява поза також належать до невербальних способів передачі значення 

(змісту) переданої інформації. 
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Вміння контролювати свої невербальні сигнали є важливою якістю 

співробітника ІКС. Наприклад, у ряду людей є звичка сидіти на краю стільця. 

Така поза зовні завжди виглядає як бажання «утекти» і нічого позитивного 

образові людини з такою звичкою додати не може. Позу, при якій руки 

знаходяться за спиною, співрозмовник може сприйняти як небажання подати 

руку, прагнення відгородитися від співрозмовника й ін., тому, при спілкуванні 

треба стежити за правильністю розміщення рук і т. і. 

Ще один різновид невербальної комунікації формується тим, як ми 

вимовляємо слова. Голос є ще одним елементом спілкування, і якщо 

користуватися ним правильно, він може мати позитивну роль.  

Іншим важливим фактором у спілкуванні є міжособистий простір - як 

близько або далеко співрозмовники знаходяться відносно один до одного. У 

практиці ділового спілкування існують визначені межі припустимої відстані 

між співрозмовниками. Вони залежать від виду взаємодії і визначаються так: 

– між особиста відстань (0,5 - 1,2 м) - для розмови з друзями; 

– соціальна відстань (1,2 - 3,7 м) - для неформальних соціальних і 

ділових відносин; 

– публічна відстань (3,7 м і більше) - на цій відстані не вважається 

неетичним обмінятися декількома словами або утриматися від 

спілкування. 

Надмірно близьке, як і надмірно віддалене положення, негативно 

позначається на спілкуванні. 

Дуже важливим є перше враження про співробітника ІКС, що часто 

формує настільки стійку думку про нього, що на зміну цього враження 

витрачається дуже багато часу. На перше враження впливають: 

– зовнішній вигляд (обличчя, фігура, одяг); 

– манера розмови (темп, грамотність, дикція, тембр голосу); 

– репутація (характеристики, дані тими людьми, яким довіряють і ін); 

– невербальне (немовне) поводження (хода, поза, жести, міміка). 
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6. Рекомендації з оформлення письмового повідомлення 

Кілька рекомендацій з правильного оформлення письмових матеріалів: 

1. Робіть пропозиції стислими. ДЗ метою полегшення читання, 

пропозиції повинні варіюватися за структурою і довжиною й у середньому 

мають бути стислими – від 15 до 20 слів. Стислість припускає виключення зі 

змісту листа всіх другорядних деталей, повторів і довгих оборотів мови. Але в 

той же час не можна занадто спрощувати лист, ігнорувати основні факти, тому 

що може виникнути небезпека втрати змісту повідомлення. 

2. Надавайте перевагу простому перед складним. Даний принцип має 

утримувати Вас від використання складних слів або виразів. Якщо необхідність 

складної фрази або визначення очевидна, використовуйте його. Але якщо його 

можна замінити простою пропозицією або словом, надайте перевагу йому. 

3. Надавайте перевагу знайомим словам, розширюйте ваш словниковий 

запас. В описі складних ідей звертайте увагу на підбір ясних і простих термінів. 

Однак це не означає, що Ви маєте обмежувати свій словниковий запас. 

Інтелектуальний рівень і розмір словникового запасу тісно взаємопов’язані. 

4. Уникайте непотрібних слів. Ніщо так не послаблює увагу до 

написаного повідомлення, як використання непотрібних, малозначних слів. 

Критично ставтесь до вашого листа і давайте вагу кожному слову.  

5. Виражайте дії дієсловами. Погане сприйняття письмових матеріалів 

часто виникає через використання дієслів у пасивній формі. Активні дієслова 

повернуть Ваш документ до життя і додадуть йому більш зручну для 

сприйняття форму. Пишіть: «Ми маємо намір писати ясно», а не «Ясність 

викладу є нашим наміром». 

6. Використовуйте терміни, що Ваш читач може «побачити». 

Абстрактні слова роблять Ваш матеріал нудним і нецікавим. Вибирайте стисле, 

конкретні слова, що читач може образно уявити. 

7. Звертайтеся до досвіду Ваших читачів. Читач не прийме нових ідей, 

доти, поки ви не зв’яжете їх зі старою ідеєю, що у нього вже сформувалась. 
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Розуміння слів у різних людей може розрізнятися залежно від індивідуального 

досвіду і реакції, що ці слова викликають у читача. 

8. Пишіть, щоб виразити свої думки, а не вразити будь - кого. Помилка 

багатьох авторів письмових матеріалів – тенденція демонструвати свою 

ерудованість і знання, використовуючи складні терміни. Автори, які 

справляють найкраще враження, це ті, хто висловлює свої ідеї простою, 

зрозумілою мовою. 

9. Уникайте жаргону. Якщо не впевнені, що він знайомий читачу, не 

впевнені в чіткому значенні цих слів – краще їх не застосовувати. 

10. Будьте обережні з використанням цифр. Цифри самі по собі 

привертають увагу. В одних випадках абсолютні значення більш важливі, ніж 

відносні, в інших навпаки. Наводячи цифри з інших джерел, будьте точними. 

7. Функціонування робочих груп 

Задачі консультаційної служби, в основному, досягаються спільно 

працюючими групами людей, а не ізольованими окремими особами. Вивчення 

груп важливо і з тієї причини, що групи можуть впливати не тільки на окремих 

співробітників або роботу підрозділів, але і на всю роботу консультаційної 

служби. Консультаційна служба може розглядатися як мережа взаємодіючих 

робочих груп. 

Група складається з двох людей або більше, що об’єдналися для 

досягнення спільних цілей або задач. Формальні (офіційні) групи – це 

формування, спеціально створені для досягнення визначених задач, і, як 

правило мають юридичний статус. Неформальні групи звичайно виникають 

спонтанно, не мають юридично зафіксованого статусу й утримуються разом 

завдяки добровільному спільному бажанню всіх учасників. У них акцентуються 

особисті і соціальні відносини, на противагу повноваженням і посадам.  

Для окремої людини головною перевагою, що мають групи, є можливість 

задовольнити особисті потреби. Робочі групи, є важливим засобом задоволення 

соціальних потреб, пропонують можливість для дружби і взаєморозуміння. 
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Робочі групи також задовольняють потреби у захищеності, тому що група може 

краще протистояти зовнішнім силам порівняно з окремою людиною. 

Основні види діяльності робочих груп. 

Незважаючи на особисті потреби, що задовольняються робочими 

групами, їхній успіх визначається виконаною роботою. З погляду 

консультаційної діяльності, робочі групи мають виконувати принаймні три 

види діяльності, щоб досягти успіху. 

Перше, природно, – це виконання самої роботи. Групи розширюють 

можливості для виконання складних завдань, наприклад, надають спеціальну 

підготовку новим співробітникам і допомагають керівникові. 

По-друге, робочі групи допомагають соціально акліматизуватися новим 

співробітникам, інформуючи, прилучаючи їх до корпоративної культури (що 

сформувалася в організації). 

По-третє, робочі групи допомагають у прийнятті рішень. Дослідження 

звичайно підтверджують, що групи домінують над окремими співробітниками в 

прийнятті рішень. Робота в групі полегшує процес координації і комунікації, 

розглядає більшу кількість варіантів рішення і надає більшу кількість 

обробленої інформації. Не всі рішення, однак, виносяться на розгляд групи. 

П’ять стадій розвитку робочих груп. 

Для забезпечення ефективної роботи керівник має знати, як група 

розвивається. Дослідження свідчать, що звичайна група проходить п’ять стадій 

розвитку з моменту створення до її розформування. Ці п’ять стадій включають 

створення, конфліктування, врегулювання, функціонування і розпад. 

Створення – це період організації і тестування. Визначається прийнятне 

поводження, виявляються навички і цілі кожного учасника. 

Конфліктування відзначено періодом внутрігрупових зіткнень і 

міжособистісних розходжень. На даній стадії превалює вороже ставлення, а 

ефективна комунікація і прийняття рішень скрутні. 
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Нормалізація встановлює реальний зміст згуртованості. Переборюється 

опір, відбувається нормо утворення (тобто вироблення групових думок, правил 

і цінностей), формується функціонально-рольова структура групи. 

Функціонування характеризується посиленням співробітництва, рішенням 

проблем і виконанням завдань. Енергія групи концентрується на ефективному 

виконанні завдання, але із підвищеною небезпекою «групового мислення». 

Регрес і розпад виявляються при завершенні виконання завдання. Акцент 

– на згортанні справ у міру розпаду групи. 

Спираючись на знання стадій групової динаміки і пов’язаних з ними 

потенційних задач і проблем, і керівники, і самі групи, можуть свідомо 

формувати свою діяльність і діяти більш продуктивно, ніж це було б у 

протилежному випадку. 

 

Лекція № 9 

Тема. Психологічні та етичні аспекти консалтингової діяльності. 

План 

1. Особливості організації консультування товаровиробників.  

2. Фази процесу консультування.  

3. Застосування SWOT-аналізу для діагностики проблем підприємств.  

4. Застосування експрес-аналізу, методики Gross Margin для пошуку 

раціональних рішень.  

5. Організація збору даних для рішення задач. 

 

1. Особливості організації консультування товаровиробників 

Особливості консультування товаровиробників визначаються складністю 

та специфікою підприємства, великою кількістю взаємозв’язаних і 

взаємообумовлених сторін діяльності, що мають свої пріоритети та 

визначаються, насамперед: 

– спеціалізацією підприємства; 

– сезонністю робіт; 
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– залежністю результатів робіт від кліматичних та погодних умов; 

– залежністю від діяльності державних та законодавчих органів; 

– залежністю від рівня розвитку та ефективності роботи ринкової 

інфраструктури. 

Це обумовлює відповідні вимоги до завдань і методів консалтингової 

діяльності. 

У цілому можна рекомендувати такий порядок прийняття рішень із 

створення й організації роботи консалтингового формування: 

– оцінити потреби в інформаційно-консультаційних послугах 

товаровиробників конкретного району і можливість задоволення 

цих потреб за рахунок існуючих у регіоні науково-освітніх закладів 

або вже створених центрів; залежно від результату попереднього 

кроку вибрати варіант створення нового центру або організації 

консультаційної діяльності на базі існуючої структури так, щоб 

товаровиробники даного району мали змогу одержувати необхідні 

послуги; 

– оцінити характер потреби товаровиробників району з обліком 

спеціалізації, розмірів підприємств, наявності і кваліфікації 

фахівців у їх штаті, а також інших істотних обставин; 

– залежно від результатів попереднього кроку вибрати варіант 

комплектування штату консалтингової служби, визначити потребу 

в приміщеннях, технічних засобах і програмному забезпеченні; 

– скласти кошторис витрат на створення або доукомплектування 

служби, включаючи витрати на навчання або перепідготовку і 

підвищення кваліфікації персоналу; 

– скласти план роботи служби, що містить, в першу чергу, заходи 

щодо сприяння товаровиробникам у вирішенні тих проблем, що 

були виявлені; при цьому очікуваний ефект від планованих видів 

інформаційно-консультаційної діяльності має співвідноситись з 
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відповідними витратами; із числа заходів, ефект від яких приблизно 

однаковий, необхідно вибирати найменш витратні; 

– скласти кошторис витрат на функціонування служби з обліком 

плану намічених заходів, а також плану розвитку його діяльності. 

Як уже відзначалося, визначення функцій консалтингової служби є 

важливим елементом в організації її діяльності. Від вибору напрямку при 

вирішенні цього питання буде залежати загальний результат як у науковому 

плані, так і в практичній діяльності. 

Функції консалтингових служб на різних рівнях  

Функції Районний 

рівень 

Регіональний 

рівень 

Державний 

рівень 

Навчання, 

підвищення 

кваліфікації і 

методичне 

забезпечення 

Проведення 

навчальних 

семінарів, 

польових днів для 

товаровиробників; 

організація 

зустрічей 

товаровиробників з 

обміну досвідом 

Підготовка і 

підвищення 

кваліфікації 

консультантів 

районного і 

регіонального 

рівнів, тематичне 

навчання 

сільськогосподарсь

ких 

товаровиробників 

регіону 

Підготовка і 

підвищення кваліфі- 

кації спеціалістів-

консультантів регі-

онального рівня 

(керівники, спе- 

ціалісти, викладачі)  

  Видання учбово-

методичної 

літератури для 

сільських 

товаровиробників і 

консультантів 

конкретного 
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регіону  

2. Фази процесу консультування 

Консультаційний процес, як і інший технологічний процес, складається з 

етапів, які об’єднані у періоди (фази) робіт. Недотримання послідовності або 

невиконання окремих етапів робіт, веде до погіршення результативності 

консультаційного процесу, а в окремих випадках – і до недосягнення 

запланованого результату. 

Тому дотримання технологічної дисципліни при здійсненні 

консультаційного процесу – важлива умова професіоналізму консультанта. 

Фази і етапи консультаційного процесу 

Фази Етапи 

1. Підготовка 1. Перший контакт з клієнтом 

2. Попередній діагноз проблеми 

3. Планування завдання 

4. Пропозиція клієнту щодо завдання 

5. Контракт на консультування 

2. Діагностика 1. Виявлення фактів 

2. Аналіз і синтез фактів 

3. Детальне вивчення проблеми 

3. Планування дій 1. Напрацювання рішень 

2. Оцінка альтернативних варіантів 

3. Пропозиції клієнту 

4. Планування впровадження змін 

4. Впровадження 1. Допомога в реалізації змін 

2. Корекція пропозицій 

3. Навчання 

5. Завершення 1. Оцінка 

2. Кінцевий звіт 

3. Розрахунки по зобов’язанням 
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4. Плани на майбутнє 

5. Закінчення роботи консультанта 

 

Зрозуміло, що цей типовий набір потребує конкретизації і специфічного 

наповнення змістом при виконанні специфічних видів консультування. При 

консультуванні з проблем ведення бухгалтерського обліку і його автоматизації 

набір робіт буде конкретизовано відповідно до специфіки ведення 

бухгалтерського обліку; при консультуванні з технологій – набір робіт буде 

конкретизовано в іншому напрямі і т. і. 

3. Застосування SWOT-аналізу для діагностики проблем підприємств 

Метод SWOT-аналізу, може бути успішно застосований при вирішенні 

багатьох задач, він дозволяє розглянути переваги і недоліки конкуруючих 

технологій, видів устаткування, техніки і т. і. 

SWOT-аналіз – це аналіз сильних і слабких сторін об’єкта. SWOT – 

англійська абревіатура, що означає: 

strengths - сильні сторони; 

weaknesses - слабкі сторони; 

opportunities - можливості; 

threats - перешкоди. 

SWOT-аналіз заснований на таблиці розміром 2 х 2, яку рекомендується 

заповнювати в такому порядку: 

1) можливості; 

2) сильні сторони; 

3) слабкі сторони; 

4) перешкоди. 

До можливостей належать: розвиток окремих видів діяльності, 

пов’язаних з близькістю ринків збуту; впровадження нових технологій за 

рахунок контактів з науковими установами і т. і. 

До сильних сторін належать: місцезнаходження; кліматичні умови; 

забезпеченість технікою; наявність кваліфікованих кадрів та ін. 
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До слабких сторін, як правило, належать: неоптимальна структура 

виробництва; застаріла техніка; нестача кваліфікованої робочої сили; застарілі 

технології; відсутність стабільних ринків збуту виробленої продукції. 

Перешкодами для товаровиробників часто бувають нечіткі нормативно-

правові акти, що регулюють їх діяльність, проблеми з отриманням кредитів, 

низькі ціни на вироблену продукцію та ін. 

4. Застосування експрес-аналізу, методики Gross Margin для пошуку 

раціональних рішень 

Експрес-аналіз являє собою аналіз сукупності показників, зібраних і 

опрацьованих за стислий проміжок часу, які дозволяють достатньо об’єктивно 

оцінити стан підприємства. Експрес-аналіз дозволяє також провести оцінку 

фінансово-господарської діяльності підприємства та запропонувати її 

вдосконалення. 

Показники для експрес-аналізу характеризуються простотою збору і 

обробки. Висновки і пропозиції, що сформовані на основі експрес-аналізу, 

носять характер попередніх. 

Елементом експрес-аналізу є аналіз фінансового стану підприємства. 

Перед проведенням такого аналізу необхідно точно визначити основну мету 

аналізу. Від неї залежить ступінь деталізації та глибина досліджень по окремих 

напрямках аналізу: 

– аналіз структури витрат; 

– аналіз структури балансу і обігових коштів; 

– аналіз ліквідності і фінансової стійкості; 

– аналіз грошових потоків; 

– аналіз обіговості; 

– аналіз прибутковості; 

– аналіз ефективності діяльності підприємства. 

Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє оцінити: 

– фінансовий стан підприємства; 

– майновий стан підприємства; 



64 

– ступінь підприємницького ризику; 

– достатність капіталу для поточної діяльності і для довгострокових 

інвестицій; 

– потребу в додаткових джерелах фінансування; 

– здатність до нарощування капіталу; 

– раціональність використання позичкових коштів; 

– ефективність діяльності підприємства. 

Аналіз фінансового стану підприємства складається з 4 основних етапів: 

1. Збір і підготовка вхідної інформації. 

2. Розрахунково-аналітична робота. 

3. Інтерпретація результатів. 

4. Висновки і рекомендації. 

Невід’ємною частиною експрес-аналізу є аналіз фінансової звітності, 

оскільки практично всі необхідні для аналізу дані містяться в офіційних 

документах. Базою для такого аналізу є регламентовані розрахунки, що 

спираються на дані двох основних документів фінансової звітності: балансу 

підприємства (ф. №1) і звіту про прибутки і збитки (ф. № 2).  

Іншим методом підготовки інформації для прийняття рішень з технічних і 

технологічних питань є використання методики Gross Margin. Її основне 

призначення – аналіз і планування фінансово-господарської діяльності 

підприємства на основі розрахунку валового прибутку з поділом витрат на 

постійні та змінні. Однак ступінь деталізації і систематизації інформації, що 

необхідний при використанні даної методики, дозволяє порівнювати між собою 

різні технології виробництва. 

На основі методики оцінки валового прибутку можна провести 

розрахунки, що дають порівняльні характеристики технологій з методів 

часткового бюджету і розрахунку точок беззбитковості. Тут консультування з 

технологічних і технічних питань об’єднується з консультуванням з 

економічних і фінансових питань. 

Важливо пам’ятати загальні правила: 
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– необхідно проводити порівняння технологій з обліком усіх 

перерахованих аспектів (технічного, комерційного, соціального, 

екологічного, і узагальнюючих - організаційного і фінансового), 

враховувати різні варіанти застосування кожної із технологій 

(масштаб, терміни, місце розташування, вимоги до окремих 

компонентів), а також додаткові витрати на перехід від однієї 

технології до іншої та ін.; 

– необхідний облік особливостей господарства, галузевої специфіки, 

часу року, конкретної ситуації і ін.; 

– важливо порівняти рівень ризиків, зв’язаних із застосуванням 

кожної із технологій; 

– рішення про виключення варіантів із подальшого розгляду або 

рішення на користь однієї з технологій не повинно бути поспішним, 

щоб не переглядати його щоразу при одержанні додаткової 

інформації. 

Консультанти і фахівці служби мають розуміти, що метод часткового 

бюджету і метод визначення точок беззбитковості є досить спрощеними і не 

можуть відбити всіх існуючих взаємозв’язків. Зокрема, при використанні 

методики Gross Margin не приділяється уваги тому, що з ростом продуктивності 

збільшується не загальний розмір змінних витрат, а тільки та його частина, яку 

називають умовно-перемінною. При несприятливих умовах зниження витрат не 

буде відбуватися синхронно зі зниженням виторгу, оскільки умовно-постійні 

витрати залишаться незмінними. 

5. Організація збору даних для рішення задач 

Фахівці консалтингових служб постійно зустрічаються із ситуаціями, 

коли правила підготовки і прийняття рішень досить добре відомі, але необхідна 

для їх застосування інформація відсутня. У цьому разі можливі різні ситуації, 

наприклад: 
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– інформацію, яка точно й повно відображає всі обставини, взагалі не 

вдасться одержати (не існує, є комерційною таємницею, занадто 

дорого купувати і т. і); 

– детальна і точна інформація може бути отримана пізніше; 

– частина інформації доступна, але іншої частини важливих даних 

немає. 

Практично у всіх випадках може бути використаний метод аналогій, що 

вимагає залучення даних, які можуть служити такою аналогією в кожному 

конкретному випадку. Звідси випливає висновок про необхідність створення 

своєрідної інформаційної бази, у якій зберігаються і коли-небудь зібрані і 

використані дані, і результати проведених розрахунків, і додаткові дані 

найрізноманітнішого роду. Так, при розробці бізнес-плану інвестиційного 

проекту можуть бути використані такі джерела інформації: 

– кошторис витрат на будівництво будь-якого об’єкта  

– індекси подорожчання будівельно-монтажних робіт, що 

публікуються Держкомстатом;  

– інформацію, включену в документи митного і податкового 

відомств; 

– дані фінансової і статистичної звітності підприємств; 

– бухгалтерську документацію з обліку витрат на виробництво, 

включаючи дані систем автоматизації обліку; 

– технологічні карти; 

– матеріали програмного комплексу Gross Margin; 

– дані фірм-постачальників устаткування про чисельність персоналу, 

що обслуговує це устаткування, про споживання установкою 

електроенергії, про нормативну витрату води і т. і.; 

– дані про нормативні запаси оборотних коштів, про норми 

нарахування амортизації й ін. 

Відзначено, що обговорення результатів попередніх розрахунків 

проходить тим продуктивніше, чим ближче включені в розрахунок параметри 
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до реального. Тому бажання не очікувати одержання точної і повної інформації, 

а просуватися вперед на основі наближених значень вихідних даних, цілком 

виправдано. Деталі можна уточнити пізніше, але без попередніх оцінок 

результатів багато питань на даній стадії робітне будуть виникати. Це значить, 

що проблеми будуть виявлені пізніше і процес завершення розробки бізнес-

плану затягнеться. 

Звичайно, в сучасних умовах з’являються нові способи одержання 

інформації, зв’язані з комп’ютерними інформаційними технологіями. 

Використання Інтернет дозволяє успішно знаходити рекламну інформацію 

фірм-виготовлювачів або продавців устаткування.  

Важливі для економічних розрахунків правила оподатковування, а також 

списки товарів, за які при перевезеннях через кордон необхідно сплатити митні 

збори, без особливої праці (але не завжди безкоштовно) можуть бути отримані 

через комп’ютерні мережні системи «Ліга» і «Право-М». 

Ці системи корисні як джерела інформації не тільки при підготовці 

консультацій з фінансових проблем підприємств, але і самі по собі, оскільки 

письменність у питаннях права не менш важлива, ніж знання економіки галузі. 

Додатковими джерелами інформації можуть бути адміністративні звіти, 

довідки, протоколи засідань, матеріали з проведення семінарів, публікації у 

засобах масової інформації, що відображають дослідження й ін. Інформація, 

отримана з подібних джерел, як правило, є надійною, об’єктивною, тому що 

вона не відображає інтереси співробітників дорадчих формувань. Ці матеріали 

можуть містити елементи інформації зі зворотного зв’язку (позитивні оцінки 

діяльності або недоліки, критичні зауваження, незакриті проблеми і т.д.). 

Найменші фінансові і тимчасові витрати має зворотний зв’язок, 

реалізований консультантами, фахівцями й іншими співробітниками 

консалтингових формувань безпосередньо після надання послуг. Але отримана 

інформація може не відповідати дійсності, що може бути зв’язане з небажанням 

клієнта скривдити співробітника формування.  
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Поняття інформаційно-консультаційної діяльності в економіці 

2. Мета і завдання консалтингової діяльності 

3. Методи роботи консалтингової служби 

4. Види консультаційних послуг та джерела їх фінансування 

5. Виникнення консалтингової діяльності. Шляхи розвитку та основні моделі 

консалтингової діяльності 

6. Основні моделі консалтингової діяльності 

7. Особливості становлення консалтингової діяльності в україні 

8. Види дорадчих служб в україні 

9. Порівняльна характеристика служб на базі об’єднань товаровиробників 

10. Порівняльна характеристика служб, що створюються як підрозділи 

комерційних фірм 

11. Порівняльна характеристика приватних консультаційних формувань 

12. Поняття комунікаційного процесу 

13. Фактори впливу на комунікаційний процес 

14. Елементи передачі інформації в консалтинговій діяльності 

15. Способи передачі інформації: переваги та недоліки 

16. Суть і застосування масових методів консультування 

17. Задачі масових методів розповсюдження інформації 

18. Засоби масової передачі інформації та їх роль 

19. Вибір методів розповсюдження інформації 

20. Мета та роль групових методів навчання і консультування 

21. Особливості застосування методів проведення занять 

22. Особливості використання групових консультацій 

23. Особливості застосування індивідуальних методів роботи 

24. Переваги та недоліки індивідуальних методів роботи 

25. Поняття про інформаційні технології 

26. Завдання інформаційних технологій в консалтинговій діяльності 
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27. Використання інформаційних технологій в роботі консультанта 

28. Прикладні інформаційні технології та їх застосування в консалтингу 

29. Роль психологічних та етичних аспектів в консалтинговій діяльності 

30. Способи психологічного впливу 

31. Основні правила ведення переговорів 

32. Застосування прийомів атракції та емпатії 

33. Особливості та методи невербального спілкування 

34. Рекомендації з оформлення письмового повідомлення 

35. Функціонування робочих груп 

36. Особливості організації консультування товаровиробників 

37. Фази процесу консультування 

38. Застосування SWOT-аналізу для діагностики проблем підприємств 

39. Застосування експрес-аналізу, методики gross margin для пошуку 

раціональних рішень 

40. Організація збору даних для рішення задач 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни 

«Консалтинг в інформаційній діяльності» передбачає визначення якості його 

роботи та рівня здобутих протягом навчання умінь і знань, яка передбачає 

оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного та 

підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль включає оцінювання в балах роботи на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях, факту та якості виконання 

самостійних робіт, виступів на заняттях, виконання письмових та усних 

аудиторних і домашній завдань, а також інших обов’язкових навчальних 

доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок.  

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання 

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і 

групах, самоконтроль тощо. 

Робота на лекціях із застосуванням елементів діалогу, бесіди, дискусії, 

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами. 

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента, 

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем функціонування 

української мови у професійній сфері тощо. Рівень знань студента з кожної 

теми оцінюється від 0 до 5 балів. 

5 балів - відповідь відповідає рівню компетенції (доскональному або 

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь 

відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням 

стильової єдності і виразності.  
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3,4 бали – відповідь відповідає рівню компетенції (базовому або 

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з 

теми. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, відповідає 

стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у 

формуванні певних доведень відчутна поверховість. 

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або 

продуктивному. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація 

доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не 

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю, 

виклад загалом зв’язаний, але помітна бідність словника. 

Виконання завдань, залежно від рівня розгляду студентами окремих 

теоретичних положень теорії і практики дисципліни та умінь і навичок їх 

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів. 

Критеріями оцінювання реферату є: відповідність змісту реферату 

обраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел, 

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної 

роботи, стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо оформлення. 

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до 

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті, 

оцінка за реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за 

рецензією та за захист реферату. 

За результатами поточного контролю в семестрі, формою підсумкового 

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 70 балів. 
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