Анотація з предмету «Управлінське консультування»
Вивчення предмету «Управлінське консультування» передбачає набуття
теоретичних та практичних навичок з управлінського консультування на
підприємствах різних форм власності з урахуванням специфіки їх
функціонування в умовах ринкових відносин.
Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи
формування, функціонування та розвитку управлінського консультування.
Метою предмету є формування у майбутніх менеджерів сучасного
управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері управлінського
консультування, набуття практичних умінь та навичок з організації та
управління консалтинговою діяльністю, зокрема таких здатностей: формування
системи знань з управлінського консультування; набуття навичок та уміння
самостійно вирішувати певні практичні питання з надання консалтингових
послуг; вміти визначати основні аспекти діяльності консалтингових фірм; вміти
визначати проблеми, які стоять перед керівництвом і які можуть бути вирішені
шляхом звернення до послуг консалтингових фірм; оцінювати фактори, що
впливають на управлінське консультування; мати загальне уявлення про
маркетинг консалтингових послуг; набути знання та вміння використовувати
психологічні принципи управління консалтинговими процесами в практичних
ситуаціях.
Аннотация по предмету «Управленческое консультирование»
Изучение
предмета
«Управленческое
консультирование»
предусматривает приобретение теоретических и практических навыков по
управленческому консультированию на предприятиях различных форм
собственности с учетом специфики их функционирования в условиях
рыночных отношений.
Предметом изучения дисциплины является общие закономерности,
принципы формирования, функционирования и развития управленческого
консультирования.
Целью предмета является формирование у будущих менеджеров
современного управленческого мышления и системы специальных знаний в
области управленческого консультирования, приобретения практических
умений и навыков по организации и управлению консалтинговой
деятельностью, в частности таких способностей: формирование системы
знаний по управленческому консультированию; приобретение навыков и
умения самостоятельно решать определенные практические вопросы по
предоставлению консалтинговых услуг; уметь определять основные аспекты
деятельности консалтинговых фирм; уметь определять проблемы, стоящие
перед руководством и которые могут быть решены путем обращения к услугам
консалтинговых фирм; оценивать факторы, влияющие на управленческое
консультирование; иметь общее представление о маркетинге консалтинговых
услуг; приобрести знания и умения использовать психологические принципы
управления консалтинговыми процессами в практических ситуациях.

Abstract the subject of "Management consulting"
Study the subject of "management consulting" involves acquiring theoretical
and practical knowledge of management consulting for enterprises of different
ownership forms specific to their operation under market conditions.
The subject of discipline is the general laws, principles of formation, operation
and development of management consulting.
The aim of the subject is to develop future managers in modern management
thinking and systems expertise in the field of management consulting, acquisition of
practical skills and habits of organization and management consultancy activities,
including the following abilities: the development of knowledge in management
consulting; skills and ability to solve some practical problems in providing consulting
services; able to determine the main aspects of consulting firms; be able to identify
the problems facing direction and which can be solved by recourse to consulting
firms; evaluate factors affecting management consulting; have a basic understanding
of marketing consulting services; acquire knowledge and skills to use psychological
principles of management consulting processes in practical situations.

