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МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ КОНСУЛЬТАНТІВ З УПРАВЛІННЯ - 2022 

 
 

Шановні  колеги!  
СMC‐Ukraine повідомляє про старт процедури підготовки до міжнародної  професійної 
сертифікації консультантів з управління Certified Management Consultant.  
Certified Management Consultant (CMC) - всесвітньо відомий знак, який отримують кращі консультанти 
з управління за високі стандарти роботи, професійні  компетенції та етичні цінності, внесок у розвиток 
професії. У світі менше 1% менеджмент-консультантів досягли цього рівня кваліфікації. 
Міжнародна сертифікація на звання Certified Management Consultant заснована та підтримується 
Міжнародною Радою Асоціацій Консультантів з Управління (CMC‐GLOBAL) через національні 
професійні асоціації в країнах-членах CMC‐GLOBAL. 
Звання Certified Management Consultant означає, що кваліфікація консультанта відповідає світовому 
рівню стандартів компетенції, етики й незалежності та надає йому право на визнання кваліфікації в 
усіх національних асоціаціях – членах CMC‐GLOBAL (понад 50 країн світу).  
Міжнародний Стандарт Сертифікації передбачає процедуру оцінки здобувача кращими 
представниками професії за єдиними для всіх правилами.  
Консультант з управління, який успішно пройшов процедуру сертифікації, наділяється 
сертифікаційною позначкою CMC (Certified Management Consultant), за єдиним зразком для всіх 
країн світу.  
В Україні процедуру підготовки та проведення сертифікації, а також вручення нагрудних знаків та  
свідоцтв здійснює національна асоціація консультантів з управління (СMC‐Ukraine), за  правилами та 
під контролем CMC‐GLOBAL. Згідно вимог CMC‐GLOBAL, претенденти на сертифікацію, як і 
сертифіковані консультанти з управління, мають бути членами національної професійної асоціації. 
У 2012 році відбулася перша сертифікація групи з 20-ти українських консультантів. Сертифікаційний 
процес здійснювала Голандська асоціація консультантів з управління, одночасно передаючи 
накопичений досвід наставництва та оцінювання здобувачів на звання СМС.  
У 2013 році Україна підготовила 10 сертифікованих асесорів з числа українських консультантів-СМС, 
які отримали право готувати консультантів до сертифікації за міжнародними вимогами CMC‐GLOBAL, 
здійснювати сертифікаційну процедуру та колегіально присуджувати звання СМС.  
Відтоді міжнародна сертифікація в Україні проводиться щорічно. 
Станом на 1.02.2023 року, звання СМС в Україні мають 47 консультантів.  
Оголошена процедура стартувала 17 лютого та триватиме до  02 червня  2023р. 

СМС‐ програма відбувається відповідно до «Положення про проведення сертифікації за 
Стандартами Міжнародної Ради Асоціацій Консультантів з управління (CMC-GLOBAL)», текст 
доступний за посиланням: 
https://docs.google.com/document/d/1rRS7tvL9qiPMe5mS321BgVLp7ExwowsLZXEqugYUQ84/edit?usp=s
hare_link .  

Для допуску до процедури, консультант має бути індивідуальним членом СМС-UKRAINE.                                                
Для вступу в CMC-Ukraine заповніть Анкету кандидата: https://forms.gle/ouKgC8caX4FM45vZ6  

 

https://docs.google.com/document/d/1rRS7tvL9qiPMe5mS321BgVLp7ExwowsLZXEqugYUQ84/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1rRS7tvL9qiPMe5mS321BgVLp7ExwowsLZXEqugYUQ84/edit?usp=share_link
https://forms.gle/ouKgC8caX4FM45vZ6


СМС- ПРОГРАМА ПЕРЕДБАЧАЄ 6 ЕТАПІВ: 

Етап  1. Подача пакету заявки, Початок 17.02.2023 – 06.03.2023 

Передбачає надання онлайн наступних документів: 

• ЗАЯВКА на проходження сертифікації по Стандарту  https://forms.gle/Snyyok6wNJHpD1cz7   
• Анкета CV кандидата в CMC https://forms.gle/M6eSRyCmXemKiVbd9  

• Декларація про досвід кандидата в CMC https://forms.gle/eZSxPrGFaeN9xyQLA  

Етап  2. Попередня оцінка 07.03.2023 – 10.03.2023 

До 10 березня 2023р. пакет документів заявки здобувача проходить перевірку на відповідність 
вимогам процедури СMC‐Ukraine. Усі здобувачі, які вдало пройшли попередню оцінку, не пізніш 10  
березня 2023р. отримають повідомлення про допуск до сертифікації та призначених кураторів-
менторів. До повідомлення також надається рахунок на оплату першої частини вартості процесу 
сертифікації. Здобувачі мають сплатити рахунок протягом тижня.  

Етап  3. Попередня оцінка здобувача куратором 13.03.2023- 27.03.2023 

попередня оцінка здобувача  кураторами відбуватиметься з 13 по 27 березня 2023р.  

Етап  4. Підготовчий семінар 13.03.2023-17.03.2023 

Підготовчий семінар проводиться для всіх Здобувачів. Семінар пройде 13,15 та 17 березня (програма 
розміщена в останньому пункті). Всі здобувачі, яких допущено до сертифікації, зможуть безкоштовно 
взяти  участь в будь-якому 2-денному тренінгу, що проводитиме СMC‐Ukraine. Інформація про тренінги 
розсилається на електрону пошту членів СMC‐Ukraine та розміщається на сайті та в каналах комунікації 
у соціальних мережах та месенджерах, учасники програми отримають персональні запрошення.  

Етап  5. Підготовка до сертифікації 20.03.2023 – 19.05.2023 

Протягом 2 місяців відбувається підготовка здобувачів до сертифікації.  

Підготовка до сертифікації включає менторську підтримку здобувача кураторами на всьому шляху – 
від підготовки до оформлення:  

• 3‐х кейсів (з наявного професійного досвіду здобувача, виконаних ним проектів) ;  
• професійного профайлу;   
• персонального плану розвитку здобувача;  
• одного з кейсів на публічну презентацію.  

Куратори, за потребою, можуть порекомендувати здобувачеві перед проходженням 
сертифікації посилити деякі компетенції (пройти навчання, стажування, самопідготовку). 
Здобувач може виконати новий проект під час підготовки та використати цей кейс на захист. 
Припускається об’єднання зусиль здобувачів (максимум 2 осіб) для спільного виконання нового 
проекту.  

Протягом підготовки до сертифікації здобувач постійно взаємодіє зі своїми кураторами. 
Президент та Голова комітету з міжнародної сертифікації СМС-Ukraine Ольга Трофимова є 
координатором процедури сертифікації та спостерігає за процесом взаємодії та роботою 
кураторів зі здобувачами.  

https://forms.gle/Snyyok6wNJHpD1cz7
https://forms.gle/M6eSRyCmXemKiVbd9
https://forms.gle/eZSxPrGFaeN9xyQLA


Етап  6. Публічна презентація - захист  

Публічна презентація відбудеться 02 червня 2023 року.  

Вартість процедури  

Первинна сертифікація –550 Євро, може проводитися двома частинами. Перший платіж (після 
допуску до сертифікації)– 300 Євро, другій платіж (перед публічною презентацією) – 250 Євро. 
Термін дії сертифікату – 3 роки, для підтримки статусу СМС необхідна ресертифікація.  

Вартість ресертифікації – 300 Євро, одним платежем, після допуску до ресертифікації. Оплата 
проводиться в гривнях на підставі договору.  

ПРОГРАМА ПІДГОТОВЧОГО СЕМІНАРУ  
•  Тренінг з ISO 20700:2017. Програма и розклад доступні на сайті http://iso20700.cmc-ukraine.com   
•   Вебінар з етики   

• Анкета самооцінки професійних компетенцій консультанта з управління (Модель 
компетенцій CMC-Global)  

 

Чекаємо на Вас,  

Ольга Трофимова, 

Президент ГО «Всеукраїнська асоціація консультантів з управління» (CMC-UKRAINE) та 
голова комітету з професійної сертифікації 

+380675783130  
olgatok@gmail.com  
www.cmc-ukraine.com  
https://www.facebook.com/IMCUA 

http://iso20700.cmc-ukraine.com/

