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1 Пәннің мақсаты тыңдаушыларды экономика, менеджмент, бизнес
және кәсіпкерлік саласындағы консалтингтік қызметті жоспарлау және жүзеге
асыру облысындағы білім мен дағдыларға үйрету.
Пәннің міндеттері
- консалтингтік қызметтің теориялық негіздері;
- консалтингтік қызметтер нарығының пайда болуы мен дамуының
кезеңдері;
- консалтингтік қызметті ұйымдастырудың негіздері;
- басқарушылық консалтингтік жобалардың типтері;
- бизнес-трегингтерді ұйымдастырудың негіздері;
- консалтингтік қызметтің тиімділігін есептеудің әдістемелері.
Осы пәнді меңгерген магистранттар келесіні игеруі керек:
- басқарушылық консалтингтің түсінігі мен маңызы;
- консалтингтік қызметтер нарығының пайда болуы мен дамуының
тарихы;
- Қазақстан Республикасында және шетел елдеріндегі консалтингтік
қызметтер нарығының дамуының ерекшеліктері;
- консалтингтік жобалардың әзірленуінің механизмі;
- консалтингтік қызметтерді жоспарлау және жүзеге асыру кезеңдері;
- консалтингтік жобалардың тиімділігін арттаурыдың жолдары;
- консалтиггтік қызметтердің тиімділігін бағалаудың әдістері.
Пәнді оқу барысында магистранттар зерттеу жұмыстарының дағдаларын
меңгеріп келесіні білуі керек:
- кеңесшінің жұмысының жоспарын әзірлеу;
- консалтингтік жобаны жүзеге асыру бойынша бизнес-жоспар әзірлеу;
- бизнес-тренингтер өткізудің механизмдерін әзірлеу;
- басқарушылық консалтинг шығындары мен рентабельділігін бағалау;
- консалтингтік қызметтердің құнын есептеу;
- консалтингтік қызметтердің тиімділіг мен сапасын бағалау.
2 Пән тақырыптарының мазмұны
Тақырып 1 Консалтингтік қызметтің теориялық негіздері
Консалтингтік қызметтерді анықтаудың маңызы мен негізгі жолдары.
Консалтингтік қызметтердің топтамалары мен түрлері. Жалпы басқару,
әкімшілік басқару, қаржылық басқару, кадрларды,
маркетингті басқару,
өндірісті ұйымдастыру, ақпараттық технологияларды басқару саласындағы
консалтингтік қызметтер. Сыртқы және ішкі консалтинг.
Жобалық кеңес беру және оның кезеңдері. Консалтингпен байланысты
болатын кәсіби қызметтер: аудит, бухгалтерлік қызмет көрсету, заңгерлік
қызметтер,
ақпараттық
технологиялар,
инжиниринг,
инвестициялық
банкирование, рекрутмент, жарнама және қоғаммен қарым-қатынастар, ресми
ақпарат, біліктілікті арттыру.
Басқарушылық консалтингтің ұйымдастырушылық – экономикалық
шарттары мен негіздері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 2 Консалтингтік қызмет нарығының пайда болуы мен
дамуы
Басқарушылық консалтингтің шетелдегі пайда болуы мен дамуы. Консалтингтік
қызметтер нарығындағы экономикалық өсудің динамикасы мен тенденциялары.
Консалтингтік қызметтер нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Басқарушылық
консалтинг жүйесіндегі еңбекті төлеу. Сыртқы және ішкі кеңес берудің ара
қатынастырының қазіргі заманғы тенденциялары. Кеңес берушілерді оқытудың
формалары.
Ресей Федерациясындағы консалтингтік қызметтің мамандануы. Кеңес
берушілерді таңдаудың критерилері.
Қазақстан Республикасындағы консалтингтік қызметтің пайда болуы мен
дамуының кезеңдері.
Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 3 Консалтингтік қызметті ұйымдастыру
Консалтингтік қызметті ұйымдастырудың қазіргі заманғы ерекшеліктері.
Менеджмент саласындағы кеңес беру жобасы. Консалтинг функциялары. .
Консалтингтік қызметтің қызмет етуінің әдістері.
Кеңес берушінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар. Консалтингтік
қызметке сұранысты қалыптастыру. Клиенттерді қарату. Кеңес берушінің
жұмысының уақытын бөлу.
Кеңес беру жобасын ұйымдастыру. Жеке кеңес берушілік. Халықаралық
қызметтегі консалтинг. Консалтингтік қызметтегі баға белгілеу.
Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 4 Басқарушылық консалтингтік жобалардың типтері
Бизнесті жоспарлау және дамыту облысындағы консалтинг. Маркетинг
облысындағы консалтинг. Өтім қызметін ұйымдастыру облысындағы
консалтинг. Жобаларды қаржыландыру бойынша консалтингтік қызметтер.
Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 5 Бизнес-тренингтерді ұйымдастыру
Бизнес-тренингтердің орны мен рөлі. Бизнес-тренингтердің анықтамасы
мен топтамасы. Бизнес-тренингтерді өткізудің әдісі, әдістемесі және формасы.
Бизнес-тренингтердің құрылымы. Бизнес-тренингтердің нәтижелерін болжау.
Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 6 Консалтингтік қызметтің тиімділігі
Консалтингтік қызметтің объектісін болжау әдістемесі. Болжаудың
кезеңдері. Консалтингтік қызметтің тиімділігін бағалау. Кеңес берушінің
тиімділігін бағалау. Консалтингтік қызметтің және кеңес берушінің тиімділігін
бағалаудың есептік-экономикалық әдісі. Эксперттік бағалау әдісі арқылы
консалтингтік қызметтің тиімділігін бағалау. Консалтингтік қызметтің сапасын
бағалау.
Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
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