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1. Konsultavimo proceso įdiegimas
Konsultavimo proceso įdiegimo (intervencijos į užsakovo organizaciją) metodai yra skirstomi pagal
tikslinę orientaciją- į atskirą individą (asmenį, užsakovo atstovą), arba į užsakovo grupę (darbuotojų
kolektyvą, komandą, padalinį).
Konsultavimo intervencijos metodai yra grupuojami į :
 Interviu- vienos krypties informacijos rinkimas iš pasirinkto asmens (-ų);
 Susitikimus- informacijos su užsakovo komanda pasikeitimą;
 Darbą grupėse- keičiamasi ne tik informacija, bet kartu ieškoma sprendimų
 Mokymus- užsakovo atstovai mokomi savarankiškai rasti reikiamą sprendimą
 Ugdomą vadovavimą (Koučingą)- užsakovo atstovai mokomi savarankiškai mokytis ieškoti
reikiamo sprendimo
 Tarpininkavimą- užsakovo atstovams pristatoma trečia šalis- specialistai galintys padėti
rasti reikiamą sprendimą;
 Atvirąsias konferencijas/ renginius, kada viešoje erdvėje diskutuojama užsakovo problemos
klausimais, naudojamasi sinergija siekiant rasti geriausią sprendimą;

Konsultavimo proceso intervencijos metodai tarnauja tiek problemos nustatymui/ radimui, tiek
jos sprendimo įgyvendinimui.
Intervencija į užsakovo organizaciją gali būti vykdoma pasitelkiant skirtingas technikas:
 Efektyviąją komunikaciją (klausimynų naudojimą, užsakovo atstovų išklausymą), kurios
metu siekiama surinkti maksimaliai informacijos apie užsakovo keliamą problemą;
 Efektyvų konfliktų valdymą (vaidmenų pasiskirstymą, konfliktuojančių pusių susitikimus),
kada siekiama pasitelkiant konfliktuojančias puses kartu ieškoti visiems priimtino
sprendimo;
 Problemų sprendimo technikas, kada konsultanto padedami organizacijos atsakingi
asmenys ieško savo iškeltos problemos išsprendimo būdų;
 Kūrybiškumo technikas, kurių pagalba yra ugdomas užsakovo personalo kūrybiškumas,
siekiant kad juo pasinaudodami jie rastų problemos sprendimą;
 Stabdžiai- technikos, kurių pagalba stabdomas problemos plitimas, augimas;
 Galios priemonės- technikos suteikiančios užsakovo personalui reikiamų resursų (išteklių,
motyvacijos) reikalingų problemai spręsti;
 Verslo konsteliacija- naudojamasi verslo korifėjų patirtimi, pritaikomi jų veiksmai vienai ar
kitai situacijai išspręsti;
Visas intervencijos technikas galima suskirstyti į tris pagrindinius pogrupius:
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1. Diagnostines intervencijas, kurių pagrindinis tikslas yra problemos įdentifikavimas bei
užsakovo situacijos analizė;
2. Aiškinamosios intervencijos- padedančios užsakovo atstovams susivokti situacijoje bei
paaiškinančias problemos sprendimo būdo esmę;
3. Konfrontacinės intervencijos- siekiančios išprovokuoti, atsiverti bei rasti savyje jėgų
sprendimo priėmimui
Sisteminės intervencijos į užsakovo organizaciją yra sėkmingos, jei laikomasi pagrindinių
taisyklių:
 perteikti užsakovui bazines sisteminio požiūrio į problemų sprendimą žinias;
 išskirkite esminius problemos sprendimo momentus pasiremdami išsikeltomis hipotezemis;
 sukurkite „laisvą nuo baimių“ informacijos turinį, leidžiantį laisvai aptarinėti problemą be
nusistatymų, nutylėjimų ir kitų sąlygotumų;
 prisijunkite prie užsakovo organizacijos valdymo sistemų (naudojamos kalbos, taisyklių,
kultūros);
 susitelkite į užsakovo problemą o ne asmenybę (-s);
 įsijunkite į užsakovo organizaciją siekdami jos pokyčių ir tuo pat metu stenkitės išlaikyti
„status quo“ nesugriaudami veikiančių sistemų;
 subalansuokite vidinį organizacijos priešinimasį pokyčiams taip, kad galėtumete vykdyti
užsibrėžtus veiksmus tuo pat metu nesužlugdydami užsakovo personalo iniciatyvumo;
 naudokitės teisingai pasirinktu smegenų pusrutuliu- atsižvelkite į užsakovo organizacijos
poreikius, veikimo principus, tradicijas;
 gaukite užsakovo kolektyvo pritarimą pasirinktam ir suplanuotam įsiliejimo į jų kolektyvą
būdui;
Siekiant pasitikrinti ar pavyksta konsultantui laikytis išvardintų taisyklių naudojami keli pasitikrinimo
metodai:
 Situacijos, pasiekimų diagnozė
 Gautų rezultatų įvertinimas
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2. Verslo konsultacijų marketingas
Galima išskirti sekančius pagrindinius verslo konsultavimo marketingo (rinkodaros) metodus:
 Pasirengimas kontaktui su potencialiais užsakovais. Renkama potencialių konsultavimo
paslaugų užsakovų duomenų bazė, analizuojami bendrieji jų poreikiai, finansinės
galimybės, susipažystama su jų išorine aplinka (atliekamas vartotojų segmentavimas).
Atsirinktiems potencialiems užsakovams rengiamas prisistatymas- konsultavimo paslaugų
pasiūlymas, jis pateikiamas pasirinkus efektyvų potencialius užsakovus pasiekiantį
informacijos perdavimo kanalą (tiesioginis laiškas, skambutis, asmeninis kontaktas ir pan.);
 Veikla profesiniuose tinkluose (Networking). Dalyvaujama verslo konsultantus vienijančioje
veikloje (asociacijose, darbo grupėse, klubuose), bendraujama su suinteresuotomis arba su
verslo konsultacijomis susijusiomis organizacijomis, kur pristatoma konsultanto veikla,
paslaugos, kompetencijos, kvalifikacija;
 Veiklos viešinimas. Dalyvaujama visuomeninėje veikloje, remiamos į tikslines potencialių
užsakovų orientuotos veiklos bei iniciatyvos;
 Reklama. Naudojamasi mokamais informacijos pateikimo potencialiems klientams
perdavimo būdais.
 Prekinio ženklo valdymas. Investuojami resursai į verslo konsultanto įvaizdį. Kuriamas
prekinis ženklas, kurio suformuota teigiama, patikima reputacija traukia užsakovus;

3. Verslo konsultantų kvalifikacija bei standartai.
Verslo konsultacijos yra paslauga. Paslaugą iš kitų produktų išskiria pasitenkinimo, garantijų
neapibrėžtumas. Nepatikusios, lūkęsčių nepateisinusios paslaugos negalima grąžinti pardavėjui.
Geriausiu atveju galima susigrąžinti už ją sumokėtus pinigus, tačiau iš esmės situacijos sugrąžinti į
buvusį iki paslaugos suteikimo lygį neįmanoma. Atsiranda įpatingi reikalavimai paslaugos kokybei,
jos patikimumui, ypač kada kalbama apie verslo procesus, kuriems verslo konsultavimo paslauga
gali sukelti nebepataisomų padarinų.
Esminis verslo konsultantą samdančiam kylantis klausimas yra kaip veiksmingai, efektyviai ir
savalaikiškai įvertinti verslo konsultanto kompetenciją
Atsakymus į šį klausimą padeda rasti tarptautinės verslo konsultantus jungiančios organizacijos.
ICMCI- (International Council of Management Consulting Institutes) Tarptautinė verslo konsultantų
organizacijų taryba- 45 verslo konsultantų organizacijas iš viso pasaulio vienijanti institucija.
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ICMCI misija yra:
 kelti verslo konsultanto profesijos prestižą bei reputaciją;
 aukštinti verslo konsultanto profesijos standartus bei skatinti jų siekimą;
 skatinti verslo konsultantų bendradarbiavimą šalių, regioniniu bei pasauliniu mastu;

ICMCI remiasi savo sukurtais tarptautiniais standartais:
 Verslo konsultantų kvalifikacijai užtikrinti ji naudoja Sertifikuoto Verslo valdymo konsultanto
kvalifikacinį laipsnį (Certified Management Consultant CMC));
 Verslo vadybos konsultantų organizacijų kvalifikaciją parodo Akredituotos konsultavimo
veiklos kvalifikacija (Accredited Consulting Practices ACP)
 Organizacija yra sukūrusi Verslo konsultanto elgesio kodeksą (Code of Professional
Conduct)
 ICMCI taip pat išleido Verslo konsultanto veiklos žynyną (Common Body of Knowledge
CBK);
 Atlieka savo narių organizacijų vertinimus;
 Propaguoja europinį Verslo konsultavimo paslaugų (Management Consultancy Services)
standartą

Verslo valdymo konsultanto sertifikatas (Certified Management Consultant CMC)), dar
vadinamas tarptautiniu verslo valdymo konsultanto kokybės standartu (International Quality
Standart for Individual Management Consultants) yra naudojamas tiek Europoje, tiek JAV,
Kanadoje, Australijoje, Azijos žemyno šalyse.
CMC garantuoja, jog jo turėtojas savo klientams suteikia aukštos kompetencijos bei profesinalumo
paslaugas.
CMC sertifikatas užtikrina konsultanto profesinės veiklos skaidrumą, saugumą, vartotojų
konfidencialumą.
CMC sertifikatą išduoti oficiali organizacija- šalies verslo konsultantų institucija. Siekiantys gauti
CMC sertifikatą turi tenkinti šias būtinąsias sąlygas:
 Turėti mažiausiai trijų metu verslo konsultavimo profesinės veiklos patirtį;
 Surinkti bei pateikti savo kompetencijos įrodymus (Profile of Competences);
 Profesinėje veikloje turi vadovautis Verslo konsultanto elgesio kodeksu (Code of
Professional Conduct);
CMC sertifikavimas- savanoriška procedūra, kuri yra paremta reguliariu profesionalios verslo
konsultanto veiklos kvalifikacijos tikrinimu.
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Sertifikuotas verslo konsultantas naudojasi tarptautiniu pripažinimu, kadangi CMC sertifikavimo
sistema yra pripažinta išskirtiniu tarptautiniu verslo konsultacijomis besiverčiančių asmenų
standartu. Dėl šių priežasčių CMC sertifikatas tarnauja garantu paslaugų užsakovui, kad sertifikato
turėtojas suteiks profesionalias, aukštos kokybės konsultavimo paslaugas.
CMC sertifikatas- įrodymas, jog jo turėtojas priklauso tarptautiniam verslo konsultantų elitui:


sertifikato savininkas yra registruojamas šalies bei tarptautinėje CMC duomenų bazėje



CMC sertifikato savininkui tampa prieinama galimybė naudotis ICMCI- (International
Council of Management Consulting Institutes) Tarptautinės verslo konsultantų organizacijų
tarybos sukurtais ryšių su visuomene (Public Relations), tarpusavio bendradarbiavimo
(Networking) įrankiais savo veikloje.



Priklausymas šiai organizacijai stiprina verslo konsultanto, kaip skaidrių, saugių bei
diskretiškų konsultavimo paslaugų teikėjo įvaizdį;

Verslo paslaugų vartotojams sukurtoji sistema tarnauja kaip kokybės užtikrinimo garantas:
1. CMC standartai apibrėžia konsultavimo eigą, kvalifikaciją, etiką bei leidžia palyginti bei
įvertinti skirtingus tos pačios konsultavimo srities specialistus;
2. Reguliarus kvalifikacijos vertinimas užtikrina nuolatinį profesionalų tobulėjimą;
3. Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas garantuoja stabilų ir nuolat atsinaujinantį verslo konsultanto
kompetencijų augimą;
Siekiantys gauti CMC sertifikatą verslo konsultantai turi įrodyti savo kompetencijas. Kompetencijų
patikrinimui naudojamos skirtingos technikos:
 Kandidato kvalifikaciją bei kompetencijas įrodančių dokumentų peržiūra bei vertinimas;
 CMC sertifikuoto konsultanto kandidatų įvertinimas;
 Praktinės veiklos ir specialiųjų žinių įvertinimas;
 Verslo konsultanto- kandidato klientų, trečiųjų šalių atsiliepimai, rekomendacijos;
 Egzaminas raštu;
 Grupinis kompetencijų vertinimas- pateiktos situacijos analizė (Case Study);
 Kandidato apklausa- interviu;
 Vidinės kandidatų prezentacijos, pokalbiai;

Sertifikuoti verslo konsultantai šalia profesinės veiklos dar užsiima:
 Visuomenine veikla verslo konsultantus vienijančiose organizacijose
 Viešina bei įrodinėja savo aukštą profesinę kvalifikaciją (reprezentuoja CMC sistemą);
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 Padeda rengtis kandidatams CMC sertifikavimui, teikia jų kandidatūras šalies verslo
konsultantus vienijančiai institucijai;
Ši veikla yra reikalinga siekiant

visuomenės , suinteresuotų verslo konsultavimo veikla pusių

aukštų standartų sistemos pripažinimo, verslo konsultantų veiklos kokybės įtvirtinimo, poreikio
aukščiausios kokybės specialistų paslaugoms didinimo.
Yra kuriamas ir Europos verslo konsultavimo paslaugų

standartas

(European Standard of

Management Consultancy Services)
Europietiškasis verslo konsultavimo paslaugų standartas yra kuriamas siekiant apibrėžti
konsultavimo paslaugų kokybės reikalavimus bei yra suderintas su Europos Sąjungos paslaugų
direktyva (European Services Directive 2006/123/EC)
Šio standarto tikslas yra didinti verslo konsultavimo paslaugų prieinamumą, viešumą sukuriant
bendrąją nuorodų sistemą, atsižvelgus į suinteresuotų pusių (Stakeholders) poreikius.
Sistema turėtų tarnauti tiek privatiems, tiek viešiesėms asmenims siekiant sudaryti vienodas verslo
konsultavimo paslaugų teikimo sąlygas visos Europos Sąjungos lygiu.
Tikimasi, jog sukurta sistema bus pripažinta transnacionaliniu lygiu bei tarnaus kai Europos verslo
konsultavimo veiklos gerosios praktikos dalinimuisi bei sklaidai.

Išvados
Tarptautinis verslo konsultavimas- sudėtingas, dinamiškas procesas, kurio efektyvumas iš esmės
priklauso nuo vienodo užsakovo bei konsultanto suvokimo.
Verslo konsultavimo pagrindų išmanymas leidžia pasirinkti tinkamą problemai spręsti konsultantą,
kas savo ruožtu garantuoja konsultavimo proceso sklandumą, efektyvumą bei savalaikiškumą.
Tinkamas naudojimasis išorinio verslo konsultanto paslaugomis suteikia savalaikio, efektyviaus
sprendimo priėmimo pranašumą prieš konkurentus, o taip pat ženkliai sumažina esminių klaidų
padarymą į užsienio rinkas orientuotose įmonės sprendimuose.
Norint maksimaliai pasinaudoti verslo konsultanto paslaugų nauda, reikia tinkamai
pasirengti bendradarbiavimui:
1. Aiškiai suvokti kad konsultantas nepadarys viso darbo už Jus. Konsultantas yra patarėjas,
pagalbininkas bei asistentas padedantis Jums rasti problemos / uždavinio sprendimo būdą
bei pagelbėjantis jo įgyvendinime;
2. Pasirenkant konsultantą tiksliai ir aiškiai išsiaiškinti jo kompetencijos ribas, veikimo sritį bei
metodus, ir sudaryti sutartį su tuo, kuris specializuojasi Jūsų iškeltos problemos/ uždavinio
sprendimo srityje;
3. Aiškiai ir tiksliai suformuluoti turimą problemą, iškeltą uždavinį bei įsitikinti kad tiek Jūs, tiek
konsultantas jį suprantate ir suvokiate vienodai;
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4. Sutartyje su verslo konsultantu aiškiai ir tiksliai nurodyti bendradarbiavimo objektą,
subjektą, terminus bei kitas sąlygas. Tai padės išvengti nesusikalbėjimo, nepagrįstų
lūkesčių bei nepasitenkinimo rezultatu;
5. Pasirenkite visapusiškai talkinti konsultantui, teikti jam prašomą informaciją, skirti laiko
situacijai išsiaiškinti. Nuo to tiesiogiai priklauso jūsų bendradarbiavimo rezultatai;
6. Atsakingai pasirinkite konsultantą, o tai padarę neslėpkite nuo jo savo veiklos detalių.
Tikslus ir savalaikis informacijos teikimas- verslo konsultanto veiklos kokybės garantas;
7. Reguliariai aptarinėkite bei vertinkite tarpinius verslo konsultanto veiklos rezultatus. Tai
padės laiku pastebėti nuokrypius, klaidas bei jas ištaisyti nelaukiant negyžtamai padarytos
žalos;
8. Netenkinant verslo konsultanto suteiktos paslaugos kokybe nepulkite konfliktuoti bei
nutraukinėti sutarties. Išsiaiškintite netenkinančių rezultatų priežastis bei bendromis jėgomis
bandykite tai ištaisyti. Labai dažnai lengva savalaikė korekcija yra kur kas efektyvesnė nei
sutarties nutraukimo padariniai bei naujo konsultanto samdymas;
9. Sąžiningai bei nepagražindami suteikite konsultantui atgalinę informaciją (feedback) apie
jūsų bendradarbiavimo rezultatus, lūkesčių pateisinimą. Tai padės jam gerinti savo
paslaugų kokybę. Kas žino, gal jomis dar ne kartą naudositės ir Jūs.
Šiuolaikiniame dinamiškame verslo pasaulyje globalią konkurenciją vis dažniau keičia
bendradarbiavimas.

Naudojimasis

išorinio

konsultanto

paslaugomis

yra

tipinis

tokio

bendradarbiavimo pavyzdys. Darbo pasidalinimas, pasinaudojimas kito subjekto sukaupta
informacija ir patirtimi efektyvina verslo procesą, ko pasekoje papildomai uždirbta verte ir nauda
džiaugiasi visos bendradarbiaujančios pusės.
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