
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Бізнес-консалтинг міжнародних договірних відносин 
 

Статус дисципліни  – вільного вибору здобувача вищої освіти. 

Викладач кафедри фінансів та бізнес консалтингу: Матюха М.М., доцент. 

Рекомендовано – другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити) бухгалтерський облік, фінансовий облік, 

стратегічне управління, міжнародні стандарти, економіко-математичні методи та моделі, 

управлінський облік, облік і оподаткування, цифрові технології бухгалтерського обліку, 

облік та звітність суб'єктів малого бізнесу, звітність підприємства, податковий аналіз, 

моделювання оптимізаційних процесів бізнес-консалтингу 
 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них лекції – 12 год., практичні – 24 год., 

самостійна робота – 144 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6. 

Мета курсу – формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо 

особливостей організаційно-економічного механізму функціонування специфічного виду 

підприємства – консалтингової фірми, її міжнародних договірних відносин, а також 

універсальних принципів та методологічного інструментарію консультаційного процесу. 

Результати навчання дисципліни:  
знати: сутність сучасного консалтингу та основи управлінського консультування як 

елемента інфраструктури професіональної підтримки бізнесу; 

вміти: застосовувати на практиці набутий первинний досвід консалтингової діяльності; 

володіти навичками: консультування бізнес-структур з врахуванням особливостей 

міжнародних договірних відносин; 

здатен продемонструвати: технологію виокремлення головних етапів і проведення 

консалтингового процесу в умовах міжнародних договірних відносин; 

самостійно вирішувати: питання вибору ефективних методологічних аспектів 

консультування. 

Зміст дисципліни: . Тема 1. Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. Тема 

2. Теоретичні й організаційні основи управлінського консультування. Тема 3. 

Консалтинговий цикл. Тема 4. Планування здійснення консультаційних послуг. Тема 5. 

Розробка консалтингових угод. Тема 6. Розробка та презентація консультаційних 

рекомендацій. 

Форми підсумкового контролю: залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: презентації, 

розрахункові роботи, задачі, питання для поточного/тематичного /підсумкового контролю, 

тести.  

Мова навчання:  українська. 
 

2. Оцінювання:  

Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне оцінювання та самостійна робота  
МК 

(підсумковий) 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6   

15 15 15 15 15 15 10 100 

 
  



Розподіл балів з дисципліни  

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Усього 

Виступ, виконання і 

захист практичної 

роботи 

6 6 6 6 6 6 36 

Розрахункові 

роботи, задачі 

6 6 6 6 6 6 36 

Презентації 2 2 2 2 2 2 12 

Модульний 

контроль 

3 3 6 

Підсумковий 

контроль 

10 10 

Всього з дисципліни 100 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 

шкалою для 

екзамену, КП, КР 

/заліку/ 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 

зараховано 
90-100 А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

Добре/ 

зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання 

з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 

зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 

незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 
 

3. Політика курсу:  
3.1. Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами,  
- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
3.2 Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (до 10 
балів) від загальної кількості годин, вказаних у сертифікаті чи в іншому документі. 
3.3. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання практичних 
завдань в повному обсязі  і складений всі види контролю за кожною темою.  
3.4. У разі несвоєчасного виконання робіт необхідно виконати завдання у додатково 
встановленні строки зазначені викладачем. 
3.5. Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 
- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність). 
- без поважних причин завдання оцінюється за умови, що погоджується із викладачем. 
3.6. При виявленні плагіату робота не зараховується, направляється на перероблення, 
доопрацювання. 
3.7. Пропущенні заняття мають бути відпрацьовані до закінчення залікової сесії. 
3.8. Оскарження оцінювання встановлюється відповідно до письмової заяви студента 
проводиться засідання апеляційної комісії, яка розглядає питання переатестації (перездачі 
оцінки).  


