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ХАРАКТЕРИСТИКАМЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ
ПРОЕКТІВ

В сучасних ринкових умовах існує ряд чинників, які допомагають підприємству
бути більш ефективним і конкурентоспроможним на ринку. Тому для підвищення
ефективності системи менеджменту на підприємстві необхідним є пошук нових
інструментів і методів організації роботи.

При діагностуванні консалтингових проектів доцільно використовувати метод
позиціювання проектів за критеріями економічної привабливості та ефективності.
Оцінювання економічної привабливості консалтингового проекту можна здійснювати
шляхом встановлення цілей розвитку, які є індивідуальними для кожного окремого
проекту і виділення пріоритетних критеріїв, які слід проранжирувати, визначивши
величину питомої ваги кожного критерію у величині загальної економічної
привабливості.

У практиці при діагностуванні консалтингових проектів варто використовувати
так званий метод «витрати–вигоди», який розглядає та порівнює різні види вигод та
витрати консалтингового проекту. Однією з головних вимог цього методу є можливість
підсумку окремих видів вигод та витрат з фіксованими числовими коефіцієнтами та
отримання єдиної величини чистої вигоди проекту. Завданням консультанта є
оптимальний розподіл ресурсів організації-клієнта при визначенні засобів рішення його
проблем. При формуванні сукупності критеріїв необхідне чітке розуміння змісту
кожного з них. Критеріями успішності завершення консалтингових проектів є
виконання їх в терміни і в рамках бюджету, проте це не свідчить що всі проекти
повинні бути успішними.

Метод середньої точки використовується при наявності великої кількості
альтернативних варіантів для проведення діагностування консалтингових проектів.
Діагностування варіантів здійснюється на основі оцінювання найбільш і найменш
переважного варіанта та завершується, коли визначається порівняльна перевага всіх
показників експертизи альтернативних варіантів.

Метод експертної класифікації доцільно використовувати, коли є необхідність
визначення належності альтернативних варіантів до певних класів, категорій, рівнів та
інше. Якщо при здійсненні діагностування консалтингових проектів експерту
необхідно віднести кожен з альтернативних варіантів до одного зі заздалегідь
визначених класів, то використовується процедура послідовного пред’явлення експерту
альтернативних варіантів. Відповідно до наявної в нього інформації про варіант оцінки
та використану ним оціночну систему консультант визначає, до якого з класів належить
даний об’єкт діагностування.

Метод парних порівнянь є одним із найбільш поширених методів оцінки
порівняльних переваг альтернативних варіантів. При діагностуванні консалтингових
проектів методом парних порівнянь експерту послідовно пропонуються пари
альтернативних варіантів, серед яких він повинен визначити більш кращий. Якщо
експерт відносно будь-якої пари об’єктів утруднюється це зробити, він має право
вважати порівнювані альтернативні варіанти рівноцінними або незіставлюваними.

Найбільш поширеним методом групової роботи є метод мозкового штурму, який
дозволяє генерувати велику кількість нових ідей за обмежений час. Мозковий штурм
здійснюється у два етапи. На першому етапі мозкового штурму при здійсненні



діагностування консалтингових проектів створюється максимальна кількість ідей за
короткий період часу, які письмово фіксуються. Другий етап передбачає обговорення
зібраних ідей та вибір найоптимальнішої з точки зору її об’єктивності, відповідності
визначеним раніше вимогам та придатності до здійснення.

Самостійний науковий пошук - це метод навчання, який дозволяє експертові при
проведенні діагностування консалтингових проектів максимально детально вивчити
проблему, її структуру, на основі вже вивченого і викладеного в наукових роботах
вітчизняного та іноземного досвіду вирішення питання, що допоможе йому
орієнтуватися в проблемі чіткіше. Методологія дослідницької діяльності є системою
загальних правил, а також спеціальних прийомів і методів пізнання, доказу,
оформлення і захисту результатів досліджень. Концентруючи увагу на основних або
ключових фактах, не можна не враховувати так звані непрямі факти, які на перший
погляд здаються малозначними.

Метод створення експертних опонуючих груп поєднує в собі методи самостійного
наукового пізнання і мозкового штурму. Принципи даного методу побудовані на
формуванні двох різних груп експертів щодо діагностування консалтингових проектів,
яким пропонується вирішити поставлену проблему різними способами, у результаті
захисту і дискусії керівництво підприємства-замовника приймає ту або іншу точку зору
і відповідно спосіб вирішення проблеми.

Метод Дельфі є одним з основних методів проведення діагностування. Метод
Дельфі передбачає прийняття рішень на основі залучення експертів, виявлення їх
думок з проблемних питань шляхом анкетування та статистичної обробки результатів.
Основними особливостями цього методу є: повна відмова від особистих контактів
експертів та колективних обговорень; багатотурова процедура опитування експертів;
забезпечення експертів інформацією, включаючи обмін інформацією між ними після
кожного туру опитування, при збереженні анонімності оцінок, аргументації та критики;
обґрунтування відповідей експертами на прохання організаторів.

Метод поділу полягає у тому, що при здійсненні діагностування консалтингових
проектів основну проблему поділяють на складові, що дозволяє виділити окремі
елементи та побудувати «дерево цілей». Для кожного елемента пропонується окреме
рішення та визначається комплекс заходів для його реалізації. Поступово реалізуючи
частини, можна вирішити загальну проблему.

Метод комбінування при діагностуванні консалтингових проектів дозволяє
знаходити нові рішення проблеми шляхом комбінування вже існуючих та заново
визначених характеристик досліджуваного предмета чи засобу. Для цього
характеристики упорядковують за різними класифікаційними ознаками. Отримане
рішення вважається новим з точки зору нового способу сполучення визначених
параметрів.

Метод творчого пошуку альтернативних варіантів рішень. Діагностування
консалтингових проектів передбачає формування максимально можливої кількості
альтернатив вирішення проблеми. Формування переліку альтернатив має бути
обумовлено стратегічними та фактичними цілями організації, станом зовнішнього та
внутрішнього середовища, наявними та бажаними ресурсами, конкретними значеннями
параметрів, що підлягають та не підлягають коригуванню. Пошук альтернатив є
творчим процесом, що полягає у побудуванні нової комбінації з уже відомих прийомів і
підходів.

При здійсненні діагностування консалтингових проектів важливим є вибір
методів і критеріїв, які залежать від специфіки проекту. В залежності від завдань
діагностування, при ідентифікації поточного стану консалтингового проекту можуть
використовуватись різні методи структурного, кількісного та якісного аналізу впливу
різних факторів.


