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Викладання дисципліни «Управлінський консалтинг» у ВНЗ України характеризується широким діапазоном тематичної проблематики та залежить від структури освітніх програм спеціальностей. Мета статті – обґрунтувати перспективи змістовного наповнення дисципліни «Управлінський консалтинг» та запропонувати інноваційні підходи до її викладання в аграрних ВНЗ. Обґрунтовано алгоритм формування змістовного наповнення дисципліни «Управлінський консалтинг» в аграрних ВНЗ на засадах об’єктно-суб’єктного підходу та з використанням принципу галузевої диференціації у процесі її викладання. Інноваційними підходами у процесі викладання дисципліни «Управлінський консалтинг» слід вважати взаємозамінність змістовного наповнення, можливість групування тем, концентрацію відомостей щодо інституційного регулювання та інформаційного
забезпечення аграрного консалтингу, розвитку системи сільськогосподарського дорадництва, впровадження механізмів начального консалтингу.
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О

брання Україною європейського вектора інтеграції зумовило необхідність формування механізмів адаптації до управління розвитком національної економічної системи, у тому числі й аграрним
сектором економіки. Це стало спонукальним чинником
використання інноваційних підходів у викладанні ключових дисциплін майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування з метою формування у них відповідних компетенцій.
У вітчизняних аграрних ВНЗ дисципліна «Управлінський консалтинг» викладається більше десяти ро-

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2017
www.business-inform.net

UDC 338.2:371
Kravchuk I. I. The Tendencies and Prospects of Teaching the Discipline
of «Managerial Consulting» in the Agrarian Institutions
for Higher Education
Teaching the discipline of «Managerial consulting» in the higher education
institutions of Ukraine is characterized by a wide range of thematic issues
and depends on the structure of the educational programs of specializations.
The article is aimed at substantiating the prospects for contents of the discipline of «Managerial consulting» and proposing innovative approaches to its
teaching in the agrarian higher education institutions. The article substantiates the algorithm of the content formation of the discipline of «Managerial consulting» in the agrarian higher education institutions, based on the
object-subject approach and using the principle of sectoral differentiation in
the process of its teaching. As innovative approaches in the course of teaching the discipline of «Managerial consulting» should be considered the interchangeability of contents, the possibility to group topics, the concentration
of information as to institutional regulation, the information support of the
agrarian consulting, the development of the system of agricultural consulting, the implementation of mechanisms of educative consulting.
Keywords: discipline of «Managerial consulting», teaching, contents, algorithm of the content formation, innovative methods of teaching.
Fig.: 2. Bibl.: 20.
Kravchuk Iryna I. – D. Sc. (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Management of Organizations and Administration named after
M. Р. Polishchuk, Zhytomyr national agroecological university (7 Staryi bulvar,
Zhytomyr, 10008, Ukraine)
E-mail: teacher_prepod@mail.ru

ків, а її змістовне наповнення характеризується багатоваріантністю, залежить від структури освітніх програм
спеціальностей (які формуються на рівні ВНЗ), визначається баченням конкретного викладача щодо процесу
викладання. У вітчизняному та зарубіжному науковому
середовищі наразі тривають дискусії щодо змістовного
наповнення поняття «управлінський консалтинг», ототожнення його з функціональним видом консалтингу
або зі структуроформуючою основою різних видів консалтингу. Означене зумовлює актуальність даної проблеми та необхідність емпіричних досліджень тенден-
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цій її прояву у процесі підготовки фахівців з управління
та адміністрування у ВНЗ аграрного спрямування.
Питанням розвитку консалтингу, викладання дисциплін консалтингового спрямування у ВНЗ, у тому числі й аграрних, присвячено праці відомих вітчизняних і
зарубіжних науковців: М. Безкровного [1], О. Брінцевої
[2], В. Верби [3], О. Вощевської [4], Є. Гринь [5], С. Ілляшенка [6], Т. Кальної-Дубинюк [7; 8], В. Капильцової [9],
С. Козаченка [10], В. Кошелєва [11], М. Кропивка [12],
М. Кубра [13], В. Кьюмара [14], К. Керрона [15], П. Саблука [16], В. Самсонової [17], А. Серікова [18], І. Спільника
[19], Р. Шаффера [20]. та багатьох інших. В їх дослідженнях здійснено теоретико-методологічне обґрунтування
консалтингу та розставлено акценти щодо перспектив
формування вимог до професійних компетенцій фахівців з консалтингу й освітніх програм у ВНЗ, які б забезпечували набуття студентами цих компетенцій.
Разом із тим, потребує окремого дослідження проблема підвищення якості викладання дисциплін консалтингового спрямування в аграрних ВНЗ в умовах скорочення кредитного навантаження навчальних дисциплін,
міждисциплінарної інтеграції у викладанні та переходу
на систему дистанційної освіти.
Мета статті – на основі вивчення існуючих тенденцій викладання дисципліни «Управлінський консалтинг» у вітчизняних ВНЗ обґрунтувати перспективи її
змістовного наповнення та запропонувати інноваційні
підходи до її викладання в аграрних ВНЗ.

Д

исципліни консалтингового спрямування викладаються у ВНЗ України, починаючи з 2004–
2006 рр. Наразі вони присутні у більшості освітніх магістерських програм спеціальностей галузі знань
«Управління та адміністрування» та спеціальностей інших галузей. Це пов’язано із необхідністю опанування
майбутніми управлінцями знань, навичок та вмінь із
залучення зовнішніх фахівців-консультантів для вирішення проблем управління організацією, а також із пер-

спективами створення підприємницьких організацій у
сфері консалтингу та ефективного управління ними.
Дисципліни консалтингового спрямування у віт
чизняних аграрних ВНЗ мають широкий діапазон назв,
в яких відбивається спрямованість їх викладання, що
задається викладачем у процесі формування освітньої
програми для забезпечення набуття фахових компетенцій студентами (рис. 1).

У

процесі дослідження тематичного наповнення
дисципліни «Управлінський консалтинг» з’ясо
вано, що його структура та зміст мають функціональну варіативність. Зокрема, представляється історія
розвитку консалтингу, ринок консалтингових послуг в
Україні та світі, організаційно-правові аспекти консалтингової діяльності, особливості функціонування консалтингової фірми (розробки її стратегії, формування
системи маркетингу, оцінки ефективності консультування, управління персоналом), що свідчить про тенденції універсалізації векторів викладання. Це підтверджується результатами аналізу змісту робочих навчальних
планів та методичного забезпечення цієї дисципліни викладачами аграрних ВНЗ України та дозволяє здійснити
класифікацію основних векторів її викладання, які знаходяться у площинах:
 класичного менеджмент-консалтингу, на основі
постулатів якого складаються тематичні освітні платформи МВА (англ. – master of business
administration, укр. – МБА (магістр бізнес-адмі
ністрування), зокрема орієнтовані на керівників
вищої ланки – традиційні, професійні, галузеві;
 інформаційно-консультаційного забезпечення
діяльності в аграрному секторі економіки;
 організації діяльності консалтингових фірм;
 ролі управлінського консалтингу у підвищенні
ефективності управління персоналом;
 розвитку системи сільськогосподарського дорадництва;
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Рис. 1. Діапазон назв дисциплін консалтингового спрямування в аграрних ВНЗ України
Джерело: авторська розробка.
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 оцінювання якості та результативності консалтингової діяльності;
 оцінювання ефективності консалтингової діяльності;
 маркетингу консалтингових послуг;
 функціонування ринку консалтингових послуг і
дорадчих послуг зокрема;
 переліку фахових вимог до консультанта;
 ролі консалтингової діяльності в розвитку інфраструктури агробізнесу;
 формування системи соціально спрямованих
консалтингових або дорадчих послуг для сільського населення;
 розвитку процесів децентралізації та підвищення ефективності самоорганізації сільських
громад;
 інституціонального забезпечення інформа
ційно-консультаційної діяльності в аграрному
секторі економіки.
Виявлена функціональна варіативність структури
та змісту тематичного наповнення дисципліни «УправОсновна тематика

лінський консалтинг» дозволяє обґрунтувати перспективи організації її викладання в аграрних ВНЗ. Стратегічним орієнтиром в цих умовах вбачається орієнтація
на набуття студентами компетенцій з організації діяльності консалтингової фірми, здійснення технології консультування, організації звернення до консалтингової
фірми як клієнта, участі в навчальній консалтинговій
діяльності, оцінки ефективності консультування з позиції консультанта та клієнта, організації агроконсалтингової діяльності. Пропонується алгоритм формування
змістовного наповнення дисципліни «Управлінський
консалтинг» в аграрних ВНЗ на засадах об’єктносуб’єктного підходу та з використанням принципу галузевої диференціації у процесі її викладання (рис. 2).

В

икористання об’єктно-суб’єктного підходу дозволяє формувати тематику змістовного наповнення дисципліни «Управлінський консалтинг»
з урахуванням необхідності використання спеціальних
тем, курсів, інформації. Наприклад, змістовне наповнення кроку № 2 основної тематики алгоритму, як видно з
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Рис. 2. Алгоритм формування змістовного наповнення дисципліни «Управлінський консалтинг» в аграрних ВНЗ
Джерело: авторська розробка.
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рис. 2, стосується технологічних аспектів консалтингу.
Тому викладання цих тем має здійснюватися з позиції
суб’єктної орієнтації, а викладання тем функціональних
аспектів управлінського консалтингу (змістовне наповнення кроку № 3 основної тематики алгоритму) – з позиції об’єктної орієнтації. Означене вбачається проявом
галузевої диференціації змістовного наповнення дисципліни та сприятиме функціональному структуруванню процесу її викладання, зокрема шляхом залучення
до викладання спеціальних тем членів професорськовикладацького складу ВНЗ, які читають аналогічні курси, або фахівців консалтингової галузі. Перевагою пропонованого алгоритму є взаємозамінність змістовного
наповнення, можливість групування тем, диференціація
основної тематики з метою підсилення теоретичного,
технологічного, функціонального кроків, а також – можливість використання інноваційних методів викладання
дисципліни на засадах цього алгоритму.
До одного з інноваційних методів належить «взір
цева модель консалтингової фірми», сутність якого –
створити віртуальну консалтингову фірму й розробити
проект «консалтингова послуга» з використанням пропонованого алгоритму формування змістовного наповнення дисципліни «Управлінський консалтинг». Опанувавши теоретичні аспекти управлінського консалтингу (крок № 1 алгоритму), студенти починають вивчення
технології консалтингу (крок № 2 алгоритму), в контексті чого їм надається набір установчих документів консалтингової фірми, опис її структури й технології. На
практичних заняттях пропонується розробити проект
консалтингової фірми, розрахувати ціну консалтингової
послуги, оформити угоду на консультування, виявити
управлінську проблему клієнта та організувати процес
її вирішення, представити результат клієнту.
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У

процесі розгляду функціональних аспектів консалтингової діяльності (крок № 3 алгоритму) викладач надає студентові «перелік проблем клієнта» та документацію «віртуального підприємства»,
а студент розробляє проект з «вирішення цієї проблеми». Віртуальне (модельне) підприємство – це розроблений для навчання студентів пакет фінансової та іншої документації підприємства, що дозволяє здійснити
аналіз його господарської діяльності, виявити проблему
та працювати над її усуненням. «Проблема» діяльності
віртуального (модельного) підприємства також може
«задаватися» викладачем і стосуватися різних аспектів
управління. Щодо віртуальних (модельних) підприємств
агарного сектора економіки – управлінські проблеми
можуть «задаватися» з урахуванням особливостей як
сільськогосподарського виробництва, так і організаційної взаємодії елементів інтегрованих аграрних господарських та інфраструктурних систем.
Для оцінки ефективності управлінського консалтингу (крок № 4 алгоритму) доцільно пропонувати для
використання, разом із традиційними методами економічного аналізу, спеціальні методи, зокрема комплексної
оцінки результатів консалтингу, диференційованої оцінки, наскрізної оцінки. Важливим елементом змістовного
наповнення дисципліни при виконанні цього кроку ал-

100

горитму є тема «Формування потенціалу управлінського консалтингу та оцінювання його впливу на розвиток
аграрних соціально-економічних систем», у контексті
розгляду якої узагальнюються тенденції розвитку консалтингової діяльності як зв’язуючої ланки у взаємодії
елементів агро-соціо-еколого-економічних систем.
Перспективи розвитку управлінського консалтин
гу в аграрній сфері доцільно розглядати в контексті інноваційних підходів до формування системи консультування в аграрному секторі економіки (крок № 5 алгоритму). У змістовному наповненні цієї тематики мають
концентруватися відомості щодо інновацій в консультуванні з управління технологічними та інтегрованими
системами сільськогосподарського виробництва, агробізнесом, екологічного управління, а також – інформація щодо інституційного регулювання та інформаційного забезпечення аграрного консалтингу, розвитку системи сільськогосподарського дорадництва, впровадження
механізмів начального консалтингу.

З

апропонований алгоритм формування змістовно
го наповнення дисципліни «Управлінський консалтинг» в аграрних ВНЗ дозоляє використовувати інноваційні методи викладання цієї дисципліни,
а саме – розробляти консультаційні проекти для реальних підприємств аграрного сектора. Для цього вбачається можливим уведення у структуру звіту з навчальної практики студентів параграфа з управлінського
консалтингу, що передбачає безпосереднє виявлення
студентом-практикантом «вузьких місць» в управлінні
підприємством (шляхом інтерв’ю, опитування керівника й управлінського персоналу підприємства, вивчення
документації) та розробку проекту з їх усунення.
Ще одним інноваційним методом викладання може бути створення при випусковій кафедрі ВНЗ «служби
аграрного консалтингу» як навчально-практичного центру надання консалтингових послуг для сільського населення, голів сільських домогосподарств, представників сільських громад тощо. Позитивом діяльності цього
центру вбачається використання реальної практичної
інформації та можливість участі в реальному процесі
консультування для студентів, а також – можливість
безкоштовного отримання консалтингових послуг для
сільського населення.
Висновки
1. Важливою передумовою пошуку й впровадження інноваційних підходів у процес викладання дисципліни «Управлінський консалтинг» у вітчизняних вищих
навчальних закладах є обрання Україною європейського
вектора інтеграції, що зумовило необхідність викори
стання інструментів консалтингу в управлінні бізнесом.
2. Дисципліни консалтингового спрямування викладаються у ВНЗ України впродовж останнього десятиліття, а їх тематичне наповнення має функціональну
варіативність – представляється історія розвитку консалтингу, ринок консалтингових послуг в Україні та
світі, організаційно-правові аспекти консалтингової діяльності, особливості функціонування консалтингової
фірми, оцінки ефективності консультування.
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