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Анотація

Науково-практичне видання присвячено сучасній концепції менеджменту та її
використанню в юридичній діяльності. Проаналізовано природу, фактори і
закономірності розвитку юридичної фірми як інтелектуальної організації.
Розкрито процес інформаційного забезпечення та прийняття рішень
менеджментом юридичної фірми. Виявлено особливості реалізації функцій
менеджменту в юридичній сфері. Охарактеризовано основні організаційні
форми та управлінські структури юридичної консалтингової фірми.
Досліджено роль маркетингового і кадрового менеджменту, керівництва та
лідерства в юридичній фірмі. Обґрунтовано алгоритм управління знаннями та
створення системи інтелектуальної безпеки юридичної фірми. Викладено
концепцію управління організаційними змінами та розвитком юридичної
фірми.

Для викладачів, науковців, фахівців юридичних фірм, студентів юридичних
спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сучасними
управлінськими процесами в юридичній сфері.
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