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Навчальним планом дисципліни передбачається виконання слухачами контрольного 

завдання. Завдання містить три питання: теоретичне питання, розрахункову задачу і 

завдання навчально-прикладного характеру. 

Для кожного слухача формується індивідуальний варіант завдання за номером, 

який відповідає його порядковому номеру за списком групи або за вказівкою 

викладача (табл. 4.1) 

Перелік теоретичних питань, які підлягають висвітленню в контрольній роботі, 

цілком співпадає з питаннями для підготовки до заліку, які наведені в попередньому 

підрозділі. Номери питань для конкретного варіанту індивідуального завдання 

наведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Номер варіанту 

контр. завдання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер теоретичного 

питання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер задачі і 

варіанту даних 

1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

1.2 

2.2 

3.2 

4.2 

1.3 

2.3 

3.3 

4.3 

1.4 

2.4 

3.4 

4.4 

1.5 

2.5 

3.5 

4.5 

1.1 

2.2 

3.3 

4.4 

1.2 

2.3 

3.4 

4.5 

1.3 

2.4 

3.3 

4.3 

1.4 

2.4 

3.5 

4.1 

1.5 

2.1 

3.2 

4.3 

 

Завдання №1. Теоретичне питання. 

ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ ДО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Консультаційний процес включає значну кількість робіт, які можна об’єднати у 

наступні етапи: 

1. Підготовка організації (клієнта) до консультування. 

2. Діагностика проблеми і її причин. 

3. Розробка плану консультаційних заходів і його узгодження. 

4. Виконання погодженого плану заходів. 

5. Оцінка результатів і забезпечення їхнього супроводу. 

Перший етап починається з установлення попередніх контактів між 

консалтинговою фірмою (КФ) і клієнтською організацією (КО), а закінчується 

заключенням контракту між ними на проведення консалтингу. 
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Підготовка є початковою фазою будь-якого процесу консультування. У значній 

мірі – це вправа на сумісність На цьому етапі консультант і клієнт зустрічаються, 

намагаються дізнатися якнайбільше одне про одного, обговорити і визначити 

проблему і на цій основі домовитися про обсяг завдання та методологію його 

виконання.  

Клієнт хоче переконатися, що обрав потрібного йому консультанта, а консультант 

хоче бути впевненим, що його консультаційна організація спроможна справитися з 

проблемами даного клієнта. Цю складну задачу можуть супроводжувати деякі супутні 

психологічні проблеми. Адже клієнт, запросивши консультанта або погодившись 

розглянути його пропозиції, мав певну ціль. Але може трапитися так, що він звернувся 

до консультанта з більшими очікуваннями або вважає його останньою надією у 

подоланні кризи. Проте консультант — сторонній в організації. Отже, може виникнути 

недовіра, непевність, занепокоєння. 

Консультант, очевидно, бував раніше в аналогічних ситуаціях. Проте він знає, що 

кожна організація унікальна і що, хоча його минулий успішний досвід роботи з 

іншими клієнтами дуже корисний, він не гарантує успіху в роботі з новим клієнтом. 

Таким чином, у ході контактів і заходів на початковій стадії процесу 

консультування необхідно досягти набагато більшого, ніж визначити коло 

повноважень і підписати контракт. Досвід показує, що основою успішного 

виконання завдання є встановлення на ранній стадії стосунків взаємної довіри і 

порозуміння, досягнення повної злагоди стосовно співробітництва і оптимізму на 

початку виконання завдання. 

Бути ініціатором контакту може як одна, так і інша сторона (дивись блок-схему 

вище). Так, встановлення консультантом контакту з потенційними клієнтами без 

наявної потреби з їхнього боку — один із шляхів маркетингу консультаційних послуг. 

Будь-який контакт спонукає клієнта запам’ятати ім’я консультанта на майбутнє. Дуже 

рідко такий контакт відразу оформлюється у завдання. Проте це відбувається час від 

часу, наприклад якщо консультант випадково з’являється саме в той момент, коли 

клієнт починає відчувати, що йому може знадобитися стороння допомога. 

Якщо консультант вступає в контакт з клієнтом, про якого має достатньо 

інформації, він може показати свою ознайомленість з проблемами клієнта і 

запропонувати щось важливе. Шанси на те, що така ініціатива приведе до одержання 

завдання, досить значні, як і тоді, коли консультанта представляє інший клієнт, який 

користувався його послугами у минулому. 

Але зазвичай саме клієнт першим зав’язує контакт. Це свідчить про те, що він 

помітив деякі проблеми в роботі організації й в управлінні нею і хоче запросити 

консультанта з питань управління. Тому, обираючи конкретного спеціаліста, клієнт 
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спирається на такі відомості про консультанта як: обізнаність щодо його професійної 

репутації; наявність позитивних відгуків про роботу даного консультанта від 

колег по бізнесу; інформація про консультанта в регістрі або довіднику; 

публікації консультанта або його виступи на конференціях із питань управління; 

минулі зв’язки з консультантом. 

Важливість поведінки консультанта і його дій під час перших зустрічей із 

клієнтом важко переоцінити. Фактично під час зустрічі з клієнтом для обговорення 

конкретного завдання консультант усе ще знаходиться в процесі маркетингу своїх 

послуг, і невідомо, чи буде укладений контракт. Таким чином, перша зустріч 

повинна розглядатися як можливість завоювати прихильність клієнта і справити 

на нього хороше враження. 

Консультант хоче бути впевненим у тому, що зустрінеться з особою, що приймає 

рішення, — людиною, що не тільки технічно зацікавлена у виконанні завдання, але і 

може розпочати виконання діагностичного дослідження і забезпечити ресурси, 

необхідні для виконання завдання. Якщо вища адміністративна особа крупної компанії 

погоджується зустрітися з консультантом, консультаційна організація повинна 

послати представника такого ж високого рівня і кваліфікації. 

Питання про те, хто повинний провести першу зустріч із клієнтом, може являти 

собою проблему, якщо консультаційна організація має одну групу консультантів (як 

правило, старших за рангом) для обговорення завдань і іншу групу (включаючи як 

старших, так і молодших співробітників) для виконання їх. Деякі клієнти знають про 

такий характер організації послуг і не заперечують проти нього, але багатьом клієнтам 

це не подобається. Вони справедливо підкреслюють, що продуктивні взаємовідносини 

консультантів з клієнтами починаються з першої зустрічі і саме в ці моменти клієнти 

вирішують, чи бажають вони працювати не тільки з консультаційною організацією, 

але й з конкретними її співробітниками. Їм не подобається, коли спочатку 

консультаційну організацію представляють авторитетні спеціалісти з метою справити 

враження на клієнта, а виконання передається фахівцям нижчого класу. 

Початкові зустрічі вимагають від консультанта ретельної підготовки. Він збирає 

важливі дані про клієнта, що дозволяють орієнтуватися у його оточенні і проблемах, 

типових для його сфери діяльності. Клієнт не хоче, щоб консультант приходив з 

готовими рішеннями, але очікує, що він буде знайомий з проблемами, 

аналогічними тим, що зустрічаються в його організації. Консультант повинен 

знайти якийсь спосіб вміло продемонструвати це. Збираючи інформацію для того, щоб 

розібратися у проблемі, консультанти починають з того, що з’ясовують, яку продукцію 

виготовляє клієнт, або які послуги надає. Цю інформацію легко одержати під час 

першого контакту, або аналізуючи звіт по збуту. Характер виробів або послуг дозволяє 
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віднести клієнта до певного сектора економіки або галузі виробництва з відповідними 

характеристиками і методами господарювання. 

Консультант збирає інформацію за такими пунктами: застосовувана 

термінологія; характер і розташування ринків; ділові методи і практика в цій 

галузі; закони, правила і традиції, що переважають у галузі; історія і розвиток; 

існуючий економічний клімат і головні тенденції та проблеми галузі. 

Галузеві журнали й інші публікації дозволяють одержати значну частину 

інформації, особливо про економічні тенденції розвитку. 

До зустрічі з клієнтом консультанту не потрібна конкретна інформація про стан у 

клієнтській організації. Консультант дізнається про фінансове становище клієнта, 

останні результати його діяльності, наміри і проблеми з опублікованих звітів або 

звітних даних, внесених у державні реєстри, а також архіви інформаційно-

аналітичних служб. 

Зустріч консультанта і клієнта проводиться у формі бесіди, у ході якої кожна 

сторона намагається більше дізнатися про іншу. Консультант повинен заохочувати 

клієнта розкривати свої проблеми, труднощі, надії і чекання. 

Традиційно обговорення починається з загальної ситуації, потім переходить на 

приватні питання і, нарешті, концентрується на реальній проблемі. 

Ставлячи питання і слухаючи відповіді, консультант оцінює, яку практику 

керування клієнт вважає доцільною, як сприймає консультування і наскільки готовий 

працювати з консультантами. Консультант вирішує, як краще описати характер і метод 

консультування стосовно до проблеми. Він повинен бути впевнений, що клієнт 

розуміє свою роль і відповідальність. 

Змушувати негайно приймати рішення — погана тактика, вона може усе 

зіпсувати. Недобре також, якщо в клієнта виникає враження, що консультант 

намагається одержати завдання, тому що в нього мало роботи. 

Консультант не повинен наполягати на співробітництві у разі виникнення явного 

непорозуміння. Якщо точки зору консультанта і клієнта не збігаються, краще 

залишити це завдання. Це може запропонувати як консультант, так і клієнт. 

Якщо консультант і клієнт доходять висновку, що їх цікавить спільна робота, варто 

відповісти на декілька додаткових питань. За винятком ясних випадків продовження 

раніше початої діяльності, неможливо негайно почати виконувати завдання без будь-

якого попереднього аналізу проблеми і планування роботи. Варто обговорити й 

узгодити умови наступної роботи після першої зустрічі. 
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Якщо клієнт згоден на попередній діагноз проблеми, можна почати 

обговорювати повноваження, використання необхідних документів й інформації; 

залучення персоналу клієнта, роль консультанта; ставлення співробітників до 

досліджуваних питань; терміни завершення попереднього діагнозу і подання 

пропозицій клієнту, а також платню за діагноз. 

Завдання №2. Розрахункова задача. 

Розрахункова задача за змістом має чотири види. Умови задач і п'ять варіантів 

вихідних даних до них наведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Умови задач  Вихідні дані за варіантами 

 1 2 3 4 5 

Задача 1  Визначити вартість послуги       

консалтингової фірми за наступними даними:       

1. Склад консультаційної групи:       

1.1. Старший консультант, люд  2 1 3 4 3 

1 .2. Консультант, люд.  3 4 5 7 6 

2. Строк виконання роботи, дн.  10 15 20 8 12 

3 . Вартість одного люд. -дня :       

3.1. Старшого консультанта, гри.  1000 1100 900 1300 1500 

3.2. Консультанта, гри.  900 1000 800 1200 1300 

4.    В виконанні завдання приймали участь:       

4.1 . Керівник фірми:       

        кількість днів, дн.   2 1 3 1 2    

        зарплати, гри. /міс.  6000 7000 8000 7500 9000 

4.2. Головний бухгалтер:       

       кількість днів, дн.  1 2 1 1 2 

       зарплата, грн./міс.  5000 5000 6000 5600 7000 

4.3. Оператор по ПОВМ       

       кількість днів, дн.  3 2 2 3 1 

      зарплата, грн./міс.  3200 3400 3400 3350 3380 

Задача 2. Розрахувати вартість людино-дня       

консультаційної послуги за наступними даними:       

1. Матеріальні витрати, грн./міс.  200 400 600 500 700 

2 Зарплата і нарахуваннями, грн./міс.  7000 8000 6500 7500 6920 

3. Витрати на відрядження:       

    проїзд (в один бік), грн.  100 200 400 300 150 

    готель, грн /доб.  150 200 30 200 250 

    добові, грн./доб.  120 120 120 120 120 
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4, Строк відрядження, дн.  30 10 20 15 5 

5. Накладні витрати, % 
 6. Рентабельність, %  

100 
 15 

150 
20 

180 
25 

150 
18 

200 
22 

Задача 3  Розрахувати вартість консалтингової      

послуги за її результатами:       

1 . Зріст обсягу реалізації, %  5 8 3 4 6 

2. Зменшення собівартості, %  3 2 8 7 5 

3. До впровадження змін показники складали:       

31. Обсяг реалізації, тис. грн.  5600 8000 8500 7000 4200 

3.2. Собівартість продукції, тис. грн.  4800 7000 7100 6500 3800 

4. Коефіцієнти:       

4.1. Внеску консультування в ефект, %  ЗО 40 80 50 60 

4.2. Використання ефекту на плату послуги,%  50 3О 40 50 40 

Задача 4.  За результатами перевірки військової  
частини запропоновано два варіанти проведення  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

комплексу заходів, кожний з яких покращує певну           

сторону й діяльності. Визначити оптимальний            

варіант заходів за критерієм “ефект -витрати".            

Вихідні дані:            

1. Вплив на кінцевий результат заходів, %:            

захід 1:            

варіант 1  12 5 6 20 10 

варіант 2  7 10 3 10 20 

захід 2       

варіант 1  7 8 8 5 10 

варіант 2  15 6 10 14 7 

захід 3:       

варіант 1  4 14 10 5 6 

варіант 2  9 8 16 8 10 

захід 4:       

варіант 1  9 10 15 6 2 

варіант 2  3 12 4 10 12 

захід 5.       

варіант 1  5 3 4 8 2 

варіант 2  8 4 10 2 8    

2. Коефіцієнт вагомості заходів, %:            

захід 1  17 5 23 15 40 

захід 2  25 15 7 15 15 

захід 3  15 21 26 25 5 

захід 4  28 19 15 35 ЗО 

захід 5  14 40 29 10 10 



9 
 

3 Витрати на проведення заходів, тис. грн.:       

варіант 1  4,6 8,6 10,2 16,4 6,4 

варіант 2  5,1 8,0 12,5 14.0 8,7 

В індивідуальне завдання відповідного варіанту включається задача за номером із 

таблиці 4.1, перша цифра якого означає номер виду задачі, а друга (після крапки) 

номер вихідних даних з таблиці 4.2. 

 

Задача №1 

Для рішення задачі першого виду слід скористуватися формулою 

Ску = Тк Сг 

де Ску - вартість консультаційної послуги; Тк - час консультування, люд.-днів; Сг - 

вартість одного дня консультування. 

 Розрахунки слід провести за всіма категоріями консультантів. При прийнятті рішення 

щодо включення витрат на зарплату посадових осіб, які додатково приймали участь в 

проведенні консультації, слід вважати, що вони утримуються в консалтинговій фірмі 

за рахунок накладних витрат. 

Форма кошторису на консультаційні послуги при погодинній оплаті 
№ пп. Вид витрат   

1 Кількість асистентів-дослідників * кількість днів * ставку С1 

2 Кількість операційних консультантів * кількість днів * ставку С2 

3 Кількість старших консультантів * кількість днів * ставку С3 

4 Кількість консультантів вищого рівня (партнерів) * кількість днів * 

ставку 

С4 

5 Накладні витрати під час здійснюваного консультантом проекту 

(проїзд, оплата готелю, машинописні роботи і т.д.) 

С5 

РАЗОМ: С = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 

 

Вхідні дані: 

Nск=4 люд. 

Nк=7 люд. 

Тк=8 дн. 

Сід
ст = 1300 грн/дн 

Сід
к = 1200 грн/дн 

𝐶іміс
кер

= 7500 грн міс⁄  

Tкер=1 дн 

Сіміс
бух

= 5600 грн міс⁄  

Розрахунок: 

1) На основі вхідних даних обираємо погодинний 

метод для розрахунку вартості консалтингової 

послуги. 

2) Для розрахунку вартості консультантів 

скористаємося формулою: 

Сконс = Тк ∗ 𝑁ск ∗ Сід
ск + Тк ∗ 𝑁к ∗ Сід

к = 

= Тк ∗ (𝑁ск ∗ Сід
ск + 𝑁к ∗ Сід

к ) 

Сконс = 8 ∗ (4 ∗ 1300 + 7 ∗ 1200) = 72400 (грн) 

3) Для посадових осіб:  

Керівник фірми: Скер = 𝑇кер ∗ (Сіміс
кер

22⁄ ) 

Скер = 1 ∗ (7500 22⁄ ) = 341 (грн) 
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Tбух=1 дн 

Сіміс
опер

= 3350 грн міс⁄  

Tопер=3 дн 

 

Головний бухгалтер: Сбух = 𝑇бух ∗ (Сіміс
бух

22⁄ ) 

Сбух = 1 ∗ (5600 22⁄ ) = 255 (грн) 

Оператор ПОВМ: Сопер = 𝑇опер ∗ (Сіміс
опер

22⁄ ) 

Сопер = 3 ∗ (3350 22⁄ ) = 457 (грн) 

4) Сумарна вартість консультаційних послуг: 

Скп = Сконс + Скер + Сбух + Сопер 

Скп = 72400+341+255+457=73453 (грн) 

Визначити: ціну 

консалтингової 

послуги 

Висновок: за даними задачі вартість консалтингової 

послуги складає 73453 грн. 

 

Задача №2 

Для розрахунку вартості людино-дня роботи консультанта (задача другого виду) слід 

скласти калькуляцію за наступною формою. 

Статті калькуляції  Сума. грн. 

1 . Матеріальні витрати    

2. Зарплата з нарахуваннями    

3. Витрати на відрядження    

4. Накладні витрати    

5. Прибуток    

Вартість люд. - дня    

Матеріальні витрати і витрати на зарплату необхідно розрахувати на один день 

за умовою, що в місяці 22 робочих дні, а його тривалість - 30 днів. 

Витрати на відрядження включають сплату добових, за готель і за проїзд в 

обидва боки. 

Розмір добових і готельних розраховується на один робочий день (СД(Г)) за 

формулою: 

СД(Г) = (С1Д(1Г)·30) : 22 

де С(1Д,1Г), - вартість добових (готельних) за одну добу; 

Плата за проїзд (Спр) розраховується на 1 день відрядження, тобто 

Спр = (Спр1 ·2) : Тк , 

де Спр1 - вартість проїзду в один бік; 

Тк - строк відрядження. 

Накладні витрати розраховуються в заданому коефіцієнті (в %) відносно зарплати. 

Прибуток визначається в заданих відсотках від всіх попередніх витрат. 
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Вхідні дані: 

Смв=500 грн/міс 

Сзп і нарах=7500 

грн/міс 

Спроїзд=300 грн 

Сготель=200 грн/доб 

Сдобові=120 грн/доб 

Кнак=150% 

Rc=18% 

Tв=15 дн 

 

Визначити: 

вартість людино-

дня 

консультаційної 

послуги 

Розрахунок: 

Виходячи з даних консультаційний вибір завдання 

складається зі статей в виді табл. 

Статті калькуляції  Позначення Сума. грн. 

1 . Матеріальні витрати  См 22,73 

2. Зарплата з нарахуваннями  Сзп 340,91 

3. Витрати на відрядження  Св 476,37 

4. Накладні витрати  Снак 511,37 

Собівартість Ск 1351,38 

5. Прибуток  Сп 243,25 

Вартість люд. - дня  Сд 1594,63 

Кількість календарних днів Nкд=30 дн 

Кількість робочих днів Nрд=22 дн 

 

См =
Смв

𝑁рд
=

500

22
= 22,73 (грн) 

Сзп =
Сзп і нарах

𝑁рд
=

7500

22
= 340,91 (грн) 

Св = Спр + Сгот + Сдоб 

Спр =
Спроїзд ∗ 2

Тв
=

300 ∗ 2

15
= 40 (грн) 

Сгот =
Сготель ∗ 𝑁кд

𝑁рд
=

200 ∗ 30

22
= 272,73 (грн) 

Сдоб =
Сдобові ∗ 𝑁кд

𝑁рд
=

120 ∗ 30

22
= 163,64 (грн) 

Св = 40 + 272,73 + 163,64 = 476,37 (грн) 

Снак = Сзп ∗ Кнак = 340,91 ∗ 1,5 = 511,37 (грн) 

Ск = См + Сзп + Св + Снак = 

= 22,73 + 340,91 + 476,37 + 511,37 = 1351,38 (грн) 

Сп = Ск ∗ 𝑅с = 1351,38 ∗ 0,18 = 243,25 (грн) 

Сд = Ск + Сп = 1351,38 + 243,25 = 1594,63 (грн) 

 

Висновок: вартість людино-дня консультаційної 

послуги є 1594,63 грн. 
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Задача №3 

В задачі третього виду в якості економічного ефекту для розрахунку вартості 

консультаційної послуги слід використати зріст прибутку підприємства (ΔП), який 

дорівнює 

ΔП = П2 - П1 =Wp1 Іp - Ср1 (1 – ΔІc) . Іp (Wр1 - Сp1), 

де Wр1 - обсяг реалізації продукції до проведення консультаційних змін; 

Сp1 - собівартість продукції до проведення консультаційних змін; 

Ір - темп зростання обсягу реалізації; 

ΔІc - темп зменшення собівартості продукції. 

При розрахунках слід вважати, що темп зросту (І) і темп приросту (ΔІ) 

співвідносяться наступним чином: 

І = І + ΔІ , 

Вартість консультаційної послуги (Ску) буде дорівнювати: 

Ску = ΔП Ке Кп , 

де Ке - коефіцієнт внеску консультування в ефект; 

Кп - коефіцієнт використання ефекту від консультування на його сплату.  

 

Вхідні дані: 

ΔIWp=4 % 

ΔICp=7 % 

Wp1=7000 тис.грн. 

Сp1=6500 тис.грн. 

Kкон = 50 % 

Kопл = 50 % 

 

Визначити: вартість 

консалтингової послуги 

Розрахунок: 

1) За даними задачі обираємо метод розрахунку 

«за результатами консультування», а в якості 

ефекту консультування – зростання прибутку. 

ΔП = П2 – П1 

2)  Валовий прибуток підприємства обчислюємо 

по формулі відповідно для періоду до та після 

проведення консультування: 

П1,2= Wр1,2– Ср1,2 

3) Отож прибуток до проведення консультування 

складав: 

П1=Wр1–Ср1=7000 тис.грн.-6500 тис.грн.=500 тис.грн. 

4) Розрахуємо прибуток, отриманий після 

проведення консультування: 

𝑊𝑝2 = 𝑊𝑝1 +
𝑊𝑝1 ∗ ∆𝐼𝑊𝑝

100
= 𝑊𝑝1 (1 +

∆𝐼𝑊𝑝

100
) 

Wр2=7000(1+0,04)=7280 тис.грн. 

𝐶𝑝2 = (𝐶𝑝1 −
𝐶𝑝1 ∗ ∆𝐼𝐶𝑝

100
) (1 +

∆𝐼𝑊𝑝

100
) = 

= 𝐶𝑝1 (1 −
∆𝐼𝐶𝑝

100
) (1 +

∆𝐼𝑊𝑝

100
) 

Ср2=6500(1-0,07)*(1+0,04)= 6286,8 тис.грн. 

П2=Wр2–Ср2=7280-6286,8=993,2 тис.грн. 

5) Визначимо зріст прибутку підприємства: 
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ΔП=993,2-500=493,2 тис.грн. 

6)  Розрахуємо вартість консультаційної послуги: 

Cкп=ΔП* Kкон*Kопл 

Cкп=493,2*0,5*0,5=123,3 тис.грн. 

Висновок: За даними задачі вартість 

консультаційної послуги слала 123,3 тис.грн. 

 

Задача №4 

В задачі четвертого виду для визначення оптимального варіанту проведення 

заходів використовується критерій 

min Ерi = Сi / Еі 

де Ері, - розрахункова величина за і-м варіантом; 

Сі , Еі - корисний ефект та витрати за і-м варіантом.  

Величину корисного ефекту слід розрахувати по формулі 

Еі = ΔКі Li 

 де ΔКі - вплив і-го заходу на кінцевий результат; Li - коефіцієнт вагомості і-го заходу. 

 Найкращим за визначенням критерієм буде варіант заходів, який має найменше 

значення розрахункової величини Ер. 

 

Вхідні дані: 

Заходи Валив на 

кінцевий 

результат 

заходів, ΔКі 

% 

Коефіцієнт 

вагомості 

заходів, Li 

% 

Вар.1 Вар.2 

1 20 10 15 

2 5 14 15 

3 5 8 25 

4 6 10 35 

5 8 2 10 

Витрати на 

проведення 

заходів, Сi 

тис.грн. 

16,4 14,0  

 

Розрахунок: 

1) Розрахуємо корисний ефект за 

формулою відповідно для першого і 

другого варіантів заходів: 

Еі = ΔКі Li 

E1=20*0,15+5*0,15+5*0,25+6*0,35+8*0,1= 

=3+0,75+1,25+2,1+0,8=7,9% 

E2=10*0,15+14*0,15+8*0,25+10*0,35+2*0,1= 

=1,5+2,1+2+3,5+0,2=9,3% 

2) Для визначення оптимального варіанту 

проведення заходів використовуємо 

критерій: 

min Ерi = Сi / Еі 

𝐸𝑝1 =
𝐶1

𝐸1
=

16400

7,9
= 2076 (грн) 
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𝐸𝑝2 =
𝐶2

𝐸1
=

14000

9,3
= 1505 (грн) 

3) Найкращим за визначеним критерієм 

буде варіант заходів, який має найменше 

значення розрахункової величини Ер. 

1505<2076 

Ep2< Ep1 

Отже бачимо, що оптимальним варіантом 

буде другий варіант заходів. 

Визначити: оптимальний варіант 

заходів за критерієм «ефект-

витрати». 

Висновок: Другий варіант заходів 

являється оптимальним варіантом за 

критерієм «ефект-витрати». 

 

Завдання №3. Завдання навчально-прикладного характеру. 

На основі методичних положень управлінського консультування за даними 

фактичного стану справ в організації за місцем своєї служби розробити пропозиції по 

вирішенню проблеми (назва проблеми формується слухачем самостійно). 

Вирішення цього завдання передбачає використання теоретичних положень 

дисципліни в своїй практичній роботі. Вважається, що в будь-якої організації в рамках 

будь-яких штатних посад є певні проблеми, які потребують вирішення або є 

необхідність поліпшення існуючого стану справ. 

Відповідь на дане завдання повинно включати наступні положення: 

1. Формування проблеми, її кількісну або якісну оцінку і вплив на загальні 

результати організації. 

2. Діагноз проблеми, тобто визначення чинників та причин її виникнення з 

оцінкою впливу кожного з них. 

3. Розробку варіантів пропозиції щодо вирішення проблеми за рахунок усунення 

Негативних факторів, посилення дії позитивних факторів, використання інших 

підходів. 

4. Аналіз пропонованих варіантів заходів для вирішення проблеми і вибір 

найкращого з них за сформованим критерієм. 

5. Формування плану впровадження заходів та змін в організацію. 

6. Оцінка очікуваного ефекту від впровадження змін в організацію. 

7. Висновки. 

Виконання цього завдання є доволі складним, але необхідним етапом засвоєння 

навчальної дисципліни в цілому. Він характеризує вміння слухача застосовувати 

отриманні знання в своєї повсякденній діяльності. 
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Оформлення виконаної контрольної роботи здійснюється загально прийнятим 

порядком. Обов'язковим є відображення назви теоретичних питань, умов задачі і 

формулювання завдання. За текстом роботи повинні бути поля в зошиті для зауважень 

викладача. 

В кінці роботи міститься перелік використаних літературних джерел. Робота 

підписується виконавцем. 

 

Розв’язання 

1. Формулювання проблеми, її оцінка. 

За звітній рік результати діяльності оркестру частини суттєво погіршились. Так, 

середній бал за всіма видами діяльності знизився з 4,35 до 4.1, тобто на 0.25 бала або 

на 5,7%. 

2. Діагноз проблеми. 

Для проведення діагнозу проблеми складемо таблицю з результатами діяльності за 

кожним показником діяльності 

Види діяльності 

Вагомий 

коефіцієнт 
Попередній  Звітній Відхилення 

розрах.балів 
рік рік 

Бал 

оцінки 

Розрахун-

ковий бал 

Бал 

оцінки 

Розрахун-

ковий бал 

Абс. Відн.% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Виконання музичних 

творів 0,35 5 1,75 5 1,75 0 0 

2. Охорона 

громадського порядку 0,15 4 0,6 5 0,75 0,15 25,0 

3. Стройова підготовка 0,1 4 0,4 3 0,3 -0,1 -25 

4. Вогнева підготовка 0,1 4 0,4 4 0,4 0 0,0 

5. Дисципліна 0,2 4 0,8 3 0,6 -0,2 -25 

6. Тактична підготовка 0,1 4 0,4 3 0,3 -0,1 -25 

Усього 1 - 4,35 - 4,1 -0,25 -5,7 

 

З табл. видно, що зниження результатів діяльності відбулося за всіма її видами 

на 25%, крім виконання музичних творів, охорони громадського порядку та вогневої 

підготовки. 

Проведений аналіз показав, що основними причинами зниження результатів є: 

- Стройова підготовка: 

Зменшення розрахункового балу за останній рік з 0,4 бали на 0,3, та балів оцінки з 4 до 

3 відповідно. 

До вагомих причин зменшення балу можна віднести: 

 відсутність достатньої кількості годин на заняття стройовою підготовкою; 

 відсутність вільного плацу через збільшення кількості автотранспорту в/ч, що на 

ньому базується 

 збільшення кількості годин на заняття з ОГП на плацу оперативних підрозділів 

в/ч. 

-Дисципліна: 
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Зменшення розрахункового балу за останній рік з 0,8 бали на 0,6, та балів оцінки з 4 до 

3 відповідно. 

До вагомих причин зменшення балу можна віднести: 

 відсутність набору та конкуренції на посаду військового музиканта; 

 недосконала система покарань за дисциплінарні порушення. 

- Тактична підготовка: 

Зменшення розрахункового балу за останній рік з 0,4 бали на 0,3, та балів оцінки з 4 до 

3 відповідно. 

До вагомих причин зменшення балу можна віднести: 

 недостатня кількість запланованих годин занять; 

 нестача офіцерів-виховників; 

3. Розробку пропозиції щодо вирішення проблеми 

- Стройова підготовка: 

 Спланувати більшу кількість годин на заняття стройовою підготовкою на 

наступний рік. 

 Перебазування автотранспорту в/ч для звільнення плацу для занять. 

 Планування розкладу занять оркестру з врахуванням розкладу занять 

оперативних підрозділів в/ч. 

-Дисципліна: 

 Збільшення набору музикантів на контрактну основу. 

 Розробка заохочувальних методів для залучення та мотивації випускників 

середніх та вищих музичних навчальних закладів для підписання військового 

контракту. 

 Переглянути існуючу систему покарань за дисциплінарні порушення. 

 Направити керівника підрозділу на заняття із підвищення кваліфікації з питань 

управління та дисципліни. 

- Тактична підготовка: 

 Спланувати більшу кількість годин на заняття тактичною підготовкою на 

наступний рік. 

 Залучення більшої кількості офіцерів-виховників для проведення необхідної 

кількості занять. 

Висновок: проведення запропонованих пропозицій дозволить підвищити оцінку за 

кожним видом діяльності на 1 бал, а загальну оцінку на 0.4 балів або на 9,8% та 

довести її до оцінки «добре». 
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