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ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
СК1. Здатність визначати та описувати характеристики
організації.
СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації,
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього
середовища.
СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.
СК4. Вміння визначати функціональні області організації та
зв’язки між ними.
СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний
інструментарій менеджменту.
СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти
часом.
СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх
якість та мотивувати персонал організації.
СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління.
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації, формувати обґрунтовані рішення.
СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у

професійній діяльності.
СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій
менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності
організації.
ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування.
ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення
ефективності діяльності організації.
ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної
роботи.
ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів
мотивування персоналу організації.
ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення
комунікації у різних сферах діяльності організації.
ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки
функціонування організації.
ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та
іноземною мовами.
ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого
мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і
самокритичним.
ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під
керівництвом лідера.
Опис дисципліни
Попередні
умови, Дисципліни : «Основи менеджменту», «Менеджмент (спец.
необхідні
для курс)», «Теорія організацій»
вивчення дисципліни
Теми
аудиторних 32 години лекцій та 16 години практичних занять
занять та самостійної
Тема 1. Сутність консалтингової діяльності
роботи
Тема 2. Становлення та розвиток світового ринку консалтингових
послуг
Тема 3. Ринок консалтингових послуг в Україні
Тема 4. Структура здійснення консалтингового процес
Тема 5. Організація консультаційної діяльності
Тема 6. Якості консультанта та комунікації в консалтингу
Тема 7. Маркетинг консалтингових послуг

Тема 8. Методи аналізу й вирішення проблем у консалтингу

Мова викладання
Список основної та
додаткової літератури

Українська
Основна.
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