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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах господарювання 
перед вітчизняними підприємствами постає 
проблема підвищення рівня ефективного 
використання ресурсів, а отже, збільшується 
роль інтелектуальних активів у забезпеченні 
довгострокового успіху підприємств, зростає 
необхідність застосування сучасного управ-
лінського інструментарію і технологій, а саме 
діагностування. Все це створює об’єктивні 
передумови посилення ролі консалтинго-
вих послуг, які найчастіше реалізуються не у 
формі порад, а у формі консалтингових про-
ектів. 

Виділення етапів у консалтинговому про-
цесі є необхідним для підприємства-клієнта, 
оскільки дає змогу цілеспрямовано реалізо-
вувати функції управління консалтинговим 

супроводженням у системі управління підпри-
ємством, які полягають у плануванні резуль-
татів проекту, встановленні відповідальності 
за виконання функцій у проекті, здійсненні 
контролювання за його виконанням і мотиву-
ванні працівників до його ефективної реалі-
зації. Найбільша частка участі підприємства-
клієнта в консалтинговому процесі відповідає 
передпроектній стадії, що пов’язано з усві-
домленням потреби в консультуванні, форму-
люванням проблеми, вибором консультанта. 
Ефективна реалізація стадій та етапів кон-
салтингового проекту зумовлює результатив-
ність управлінського консультування. Осно-
вними цілями реалізації консалтингового 
проекту для підприємства і консультанта є 
визначення конкретних результатів і напрямів 
робіт, забезпечення вирішення проблем і роз- ЕК
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роблення механізму впровадження рекомен-
дацій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми дослідження концептуальних 
засад здійснення діагностування розгляда-
ються у працях багатьох науковців, таких як 
В.А. Верба [1], О.Г. Мельник [2], А.Е. Ворон-
кова [3], О.О. Гетьман [4], Т.О. Загорна [5], 
Т.М. Ковальчук [6], Л.А. Костирко [7], О.А. Сме-
танюк [8], О.В. Товстенюк [9], В.М. Шаповал 
[4], Г.О. Швиданенко [10]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Доцільно зауважити, 
що у сучасній літературі практично відсутні 
дослідження щодо розроблення концептуаль-
них засад здійснення процедури діагносту-
вання консалтингових проектів. Проведений 
аналіз наукових публікацій свідчить про недо-
статнє обґрунтування елементів системи діа-
гностування як передумови функціонування 
діагностичного механізму. З огляду на це 
виникає необхідність у формуванні та обґрун-
туванні концепції діагностування консалтин-
гових проектів для підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). За результатами вивчення літера-
турних джерел [1–10] та власних досліджень 
проблеми метою статті є розроблення кон-
цептуальних засад діагностування консал-
тингових проектів для підприємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Результати проведених досліджень 
дають змогу сформувати основні складові еле-
менти діагностування консалтингових проек-
тів для підприємств, такі як основні принципи 
забезпечення процесу діагностування консал-
тингових проектів для підприємств; суб’єкти 
діагностування консалтингових проектів для 
підприємств; мета діагностичної системи та 

її основні завдання; технологія здійснення 
процедур діагностування консалтингових 
проектів для підприємств; методи і мето-
дики; індикатори та об’єкти діагностування.

Діагностування консалтингових проектів 
для підприємств передбачає оцінювання та 
ідентифікацію істотних характеристик під-
приємства з метою визначення доцільності й 
ефективності реалізації проектів. Концепту-
альні засади діагностування консалтингових 
проектів для підприємств охоплюють систему 
поглядів на теоретико-методологічну базу та 
інструментарій у цій сфері, що формують пев-
ний алгоритм дій під час здійснення діагнос-
тичних процедур. 

У результаті проведених досліджень вини-
кає необхідність у виокремленні та система-
тизації принципів діагностування консалтин-
гових проектів для підприємств (рис. 1). 

Суб’єктами діагностування консалтингових 
проектів є зацікавлені особи проекту. Загалом 
виділяють три категорії зацікавлених сторін:

– основні зацікавлені сторони – це ті особи, 
від яких залежить консалтинговий проект і які 
можуть суттєво на нього вплинути;

– першорядні зацікавлені сторони – це 
ті особи, групи осіб чи організації, які так чи 
інакше відчують на собі результати консал-
тингового проекту;

– другорядні зацікавлені сторони – це всі 
інші особи чи інституції, які можуть мати опо-
середкований вплив на реалізацію консал-
тингового проекту. 

Основними цілями суб’єктів є діагносту-
вання конкурентоспроможності; асортименту 
продукції; діючої стратегії; фінансових резуль-
татів; кваліфікації кадрового складу; інвести-
ційної привабливості; інформаційної бази; 
технології створення та реалізації кожного 

Рис. 1. Принципи діагностування консалтингових проектів для підприємств
Джерело: сформовано авторами на основі опрацювання літературних джерел
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консалтингового продукту підприємства; кон-
салтингових проектів тощо.

Системі діагностування консалтинго-
вих проектів притаманні певні властиві їй 
функції, які відображають її основний зміст 
(табл. 1).

Метою діагностування консалтингових 
проектів є виявлення їхнього поточного стану 
та формування заходів щодо усунення недо-
ліків і визначення перспектив розвитку.

Завданнями діагностування консалтинго-
вих проектів є: 

– збір інформації про стан ринку консал-
тингових послуг;

– ідентифікація ретроспективного, поточ-
ного та перспективного стану ринку консал-
тингових послуг;

– формування системи індикаторів оціню-
вання діяльності консалтингових підприємств; 

– виявлення можливостей та загроз у діяль-
ності консалтингових підприємств та визна-
чення основних чинників, що їх зумовили; 

– прогнозування основних тенденцій роз-
витку діяльності консалтингових підприємств.

Важливим етапом здійснення діагносту-
вання консалтингових проектів є вибір методів 
та методик. Методи діагностування пов’язані 
із прийняттям рішень у всіх сферах консал-
тингового проекту. Методики діагностування 
базуються на обраних методах та спрямовані 
на досягнення поставлених цілей діагносту-
вання консалтингових проектів.

Одним із вагомих елементів системи діа-
гностування консалтингових проектів є інди-
катори. Найбільш важливими в діагностуванні 
консалтингових проектів є такі індикатори, як 
фінансові показники діяльності консалтинго-
вих організацій; частка ринку, яку вони утри-
мують; рівень задоволення консультантів і 
клієнтів від консультування. Наведені індика-
тори є результуючими в діагностуванні кон-
салтингових проектів.

Правильний вибір мети, цілей і завдань 
діагностування консалтингових проектів має 
важливе значення, оскільки забезпечує вияв-
лення дійсного стану проекту, вироблення 
способів досягнення оптимальних управлін-
ських рішень, визначення методів, методик, 
складу та структури індикаторів діагностики 
та в результаті формує технологію діагносту-
вання консалтингових проектів.

Етапами технології діагностування консал-
тингових проектів для підприємств є:

1) інформаційне забезпечення діагносту-
вання консалтингового проекту;

2) формування цілей та завдань діагносту-
вання консалтингового проекту;

3) встановлення строків реалізації консал-
тингового проекту; 

4) виявлення ресурсної бази для реалізації 
консалтингового проекту;

5) визначення вартості консалтингового 
проекту;

6) призначення менеджера-консультанта;

Таблиця 1
Характеристика основних функцій діагностування консалтингових проектів  

для підприємств
№ 
з/п

Функції діагностування 
консалтингових проектів

Характеристика основних функцій діагностування 
консалтингових проектів

1. Інноваційно-креативна Сприяє створенню нових ідей під час формування про-
позицій щодо реалізації консалтингових проектів.

2. Інформаційно-довідкова
Передбачає збирання, оброблення, аналізування та 
оцінювання достовірності даних щодо особливостей діа-
гностування консалтингових проектів.

3. Аналітико-рекомендаційна
Аналізування стану консалтингових проектів та надання 
рекомендацій щодо етапів їх реалізації на підприєм-
ствах.

4. Проектна Сприяє визначенню основних характеристик консалтин-
гового проекту, таких як зміст; терміни; якість; вартість.

5. Експертна
Передбачає здійснення експертної оцінки розроблених 
заходів та досягнення цілей як клієнта, так і консультанта 
у реалізації консалтингового проекту.

6. Етична
Забезпечує дотримання етичних норм та умов конфіден-
ційності щодо збереження усіх даних в межах підпри-
ємства-замовника консалтингового проекту, що гарантує 
клієнту певну інформаційну безпеку. 

Джерело: систематизовано авторами на основі власних досліджень та аналізування  
літературних джерел [1–10]



186

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

7) формування робочої групи консалтинго-
вого проекту;

8) вибір методів та засобів діагностування 
консалтингового проекту;

9) побудова системи індикаторів;
10) збір та оброблення інформації;
11) формування бази даних із метою вияв-

лення стану реалізації консалтингового про-
екту;

12) оцінювання отриманих результатів ана-
лізування та формування відповідних висно-
вків;

13) формування альтернатив для при-
йняття та реалізації управлінських рішень;

14) апробація та оптимізація управлінських 
рішень на засадах альтернатив.

Ще одним елементом системи діагнос-
тування консалтингових проектів є об’єкти. 

Рис. 2. Концептуальна модель діагностування консалтингових проектів для підприємств
Джерело: сформовано авторами на основі опрацювання літературних джерел
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Об’єктом діагностування може бути діяльність 
підприємства загалом або конкретні види еко-
номічної діяльності – фінансова, маркетин-
гова, логістична, інноваційна, кадрова, інвес-
тиційна, зовнішньоекономічна, інформаційна.

Сукупність усіх структурних елементів сис-
теми, їх взаємодія та взаємозв’язки формують 
концептуальні засади діагностування консал-
тингових проектів для підприємств (рис. 2). 

Результатом здійснення усіх діагностичних 
процедур є формування та апробація опти-
мальних управлінських рішень для реалізації 
діагностованого консалтингового проекту. 

Висновки з цього дослідження. На 
основі проведених досліджень охаракте-

ризовано основні елементи діагностичної 
системи. Також наведено низку принципів, 
функцій та методів діагностування консал-
тингових проектів. Запропоновано концепту-
альні засади діагностування консалтингових 
проектів для підприємств, які сприяють під-
вищенню ефективності оцінювальних про-
цедур, забезпеченню високого рівня повноти 
та достовірності отриманих результатів. За 
сучасних умов ефективне діагностування має 
стати частиною систем управління економіч-
ною діяльністю, щоби сприяти отриманню 
об’єктивної і своєчасної інформації, що необ-
хідно для прийняття ефективних управлін-
ських рішень. 
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