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ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ  
У статті узагальнено тенденції інституційного розвитку сфери управлінського 

консультування. Надана характеристика складових професіоналізації управлінського 
консультування відповідно до дескрипційної моделі ідентифікації професії консуль-
танта з управління. Визначено рівень професіоналізації сфери управлінського консу-
льтування в Україні, тенденції та перспективи його подальшого  інституційного 
розвитку  

Ключові слова: управлінське консультування, професіоналізація управлінського 
консультування, інституціоналізація, професія консультант з управління. 

Постановка проблеми. Посилення ролі інституцій в процесі забезпечення сис-
темного економічному розвитку сьогодні викликало суспільний та бізнесовий інтерес 
до нових можливостей партнерства з консалтинговими організаціями. Активізація 
ролі консультантів у процесах трансформації державного управління в Україні, роз-
витку громадських організацій, підприємств різних сфер діяльності викликає необ-
хідність формування відповідних знань та культури співпраці з консалтинговими 
компаніями. Тому процеси формування організаційно-правових засад співпраці кон-
сультантів з клієнтськими організаціями актуалізують необхідність легітимізації 
управлінського консультування як сфери професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні засади методології 
сучасного управлінського консультування заклали видатні науковці Т. Кларк, 
М. Кубр, К. МакКен,  Д. Майстер, Дж. ОМахонеу А. Пригожин, Р.Фінчам, Е. Шейн 
та ін., в працях яких висвітлювалися питання організаційно-інституціональних аспек-
тів професіоналізації консультування. Проте турбулентність змін у бізнес-
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середовищі, інформаційному просторі призвели до ревізії більшості явищ, пов’язаних 
з трансформацією джерел та передумов розвитку компаній та ролі консультантів і 
забезпечення цього процесу. Сьогодні розвиток управлінського консультування 
пов’язують з необхідністю посилення його легітимізації та подальшими процесами 
професіоналізації, які проходять як у глобальному середовищі, так і на національних 
та регіональних ринках.   

Метою дослідження є уточнення змістовного наповнення процесу професіона-
лізації управлінського консультування, визначення принципів нормативно-правового 
регулювання професійної діяльності консультантів з управління та виявлення тенде-
нцій професійного становлення менеджмент-консалтингу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Професіоналізацію управлінського консульту-
вання слід розглядати як складний, поліаспектний процес, який виявляється на кіль-
кох рівнях. На макрорівні це процес виникнення і розвитку нових видів діяльності, 
професійної спеціалізації; на мезорівні – профорієнтація, професійна адаптація, 
профвідбір, а на мікрорівні або рівні особистості – самоідентифікація індивіда. Про-
фесіоналізація на макрорівні передбачає наявність нормативно-законодавчої бази, що 
регламентує питання визнання певної діяльності як самостійної професії, внесення її 
до реєстру професійних видів діяльності чи до класифікаторів професій, нормативне 
регулювання процесів ліцензування цієї діяльності. Професіоналізація на мікрорівні 
відображає становлення суб’єкта діяльності як професіонала, досягнення ним профе-
сіоналізму в процесі інтернаціоналізації професійних норм, правил, зразків. Процес 
становлення професіонала включає: вибір людиною професії з урахуванням її влас-
них можливостей та здібностей; опанування правил і норм професії; формування й 
усвідомлення себе як професіонала, збагачення досвіду професії за рахунок особис-
того внеску, розвиток своєї особистості засобами професії тощо [1].  

Ґрунтуючись на вивченні теоретичних концепцій, на результатах емпіричних до-
сліджень у царині професіоналізації соціальних практик, пропонуємо процес визна-
чення професіоналізації управлінського консультування побудувати на дескрипцій-
ній моделі професії консультанта з управління (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дескрипційна модель ідентифікації професії консультанта з управління 
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У контексті перелічених складових професійної стратифікації за дискрипційною 
моделлю розглянемо, якою мірою сучасне управлінське консультування набуло про-
фесійного статусу. 

Найважливішою складовою професіональної діяльності є система професійних 
знань, навичок і компетенцій, які відрізняють фахівця конкретної професії від інших. 
За столітню історію управлінське консультування сформувало власну теорію і мето-
дологію, що зумовило становлення її наукової дисциплінарності. Виокремлення сис-
теми спеціальних професійних знань управлінського консультування є непростим 
завданням, оскільки за умов інформаційно-знаннєвої економіки, міждисциплінарнос-
ті і кросфункціональних рішень проблема вирізнення інформаційної області, що на-
лежить винятково професії консультантів з управління, вкрай складна.  

Для ідентифікації професійної бази знань консультантів сьогодні активно пра-
цюють національні і міжнародні професійні об’єднання консультантів. Так Міжнаро-
дна Рада інститутів управлінського консультування The International Council of 
Management Consulting Institutes (ICMCI) розробила документ «Єдина база знань» 
(The Common Body of Knowledge), що став професійним стандартом консультантів з 
управління. У цьому документі наведений перелік програмних питань, які охоплю-
ють предметні сфери і функціональні напрями менеджменту, організацію консалтин-
гового процесу, методи і принципи консалтингової діяльності, рекомендовану для 
вивчення довідкову літературу з менеджменту і консалтингу. Успішна консалтингова 
діяльність менеджмент-консультанта передбачає знання принципів і методів управ-
ління консалтинговим процесом (планування, організація, управління, контроль, 
координація) та функціональних напрямів, за якими відбувається управлінське кон-
сультування (організаційний аналіз, розвиток організації, управління проектами і 
процесами, управління змінами, стратегія, маркетинг, інформаційні технології, еко-
номіка, бухгалтерія і фінанси, лідерство і людські ресурси). У стандарті викладено 
вимоги до розуміння базових чинників політичного, економічного, соціального, тех-
нологічного, правового і навколишнього середовища, які впливають на клієнтську 
організацію, формують її стратегічні й операційні завдання для досягнення успіху та 
визначають, яким чином консультант може впливати на організацію клієнта. 

Важливою складовою компетенцій консультанта з управління є знання предмет-
них сфер управління. Залежно від функціональної спеціалізації, консультанти мають 
володіти знаннями з усіх функціональних напрямів. Консультування з управління 
потребує знань галузевої специфіки, що зумовлює спеціалізацію їх за окремими сек-
торами (виробничий і невиробничий сектор, державні і приватні організації, за вида-
ми економічної діяльності). 

Відмітимо, що світове співтовариство консультантів розуміє складність форма-
лізації професійних знань управлінського консалтингу. Проте в межах професійних 
спільнот спостерігаються спроби формування кодифікованого кодексу знань з метою 
визначення вимог для підготовки і навчання професійних консалтингових кадрів [2].  

Іншим аспектом професійності консультанта є наявність системи підготовки 
фахівців менеджмент-консалтингу. Професіоналізм у будь-якій сфері розпочинаєть-
ся зі спеціальної освіти, яка дає індивідові певний набір знань, навичок, необхідних у 
професії, ознайомлює з латентними нормами і професійними практиками, сприяє 
засвоєнню професійного етосу, надає формальне підтвердження професійного стату-
су у вигляді дипломів, що легітимує претензії професіоналу на експертне знання. 
Відповідно до моделі професіоналізації діяльності консультанти з управління мають 
здобувати фундаментальну академічну підготовку в межах інформаційного поля 
спеціальних професійних знань.   

153

Проблеми та перспективи функціонування підприємства і підприємництва



Аналізуючи світовий досвід професійної підготовки консультантів з управління, 
погодимося, що їхня фундаментальна освіта в академічних університетах радше є 
винятком, ніж правилом. Більшість консультантів здобуває підготовку на лавах біз-
нес-шкіл, у програмах МВА, без спеціальної підготовки. Переважним форматом 
професійної підготовки фахівців з управлінського консультування є стажування ви-
пускників програм МВА в консалтингових компаніях, їх навчання в освітніх і науко-
во-дослідних центрах консалтингових компаній (що є характерним для світових лі-
дерів управлінського консультування). Професійна академічна підготовка консульта-
нтів з управління представлена винятково магістерським рівнем [3]. Підготовку ме-
неджмент-консультантів на магістерських програмах проводять німецькі, російські, 
українські вищі навчальні заклади. Навчальними планами підготовки академічних 
закладів передбачено здобуття фундаментальних знань та формування системного 
розуміння менеджменту і розвитку організації, набуття практичних навичок 
розв’язання управлінських проблем, а також опанування методології і практики 
управлінського консультування. В інститутах менеджмент-консалтингу 4, сертифі-
каційних центрах 5, авторських школах консультантів з управління 6 програми 
навчання розраховані на фахівців, які мають університетську освіту у сфері менедж-
менту, тому сфокусовані на викладання спеціалізованих курсів з формування систе-
много розуміння менеджменту і розвитку організації, набуття практичних навичок 
розв’язання управлінських проблем, а також опанування методології та практики 
управлінського консультування. Така система підготовки формується відповідно до 
типів професійних завдань, які мають виконувати консультанти з управління.  

Третьою професійною ознакою консультантів з управління нами визначено їхню 
професійну самоідентифікацію. Зазначимо, що ця складова професійності є когніти-
вним сприйняттям фахівців як частки професійної спільноти, а не причетності їх до 
професії внаслідок отримання сертифіката чи диплома консультантів. Когнітивна 
природа належності до професійного осередку доволі складна, особливо за умов 
динамічності кар’єрного шляху консультантів. Час перебування в кар’єрі для консу-
льтантів часто обмежений. Це пов’язано з переходом консультантів до інших сфер 
професійної діяльності (на керівні посади або викладацьку діяльність). Разом із тим у 
консультантів з управління зафіксовано високий рівень ототожнення себе зі спільно-
тою менеджмент-консультантів. 

Серед правил професійної поведінки і належності до спільноти консультантів з 
управління є дотримання стандартів професійної поведінки, зокрема етичних норм і 
професійних цінностей. Становлення сучасного бізнесу за принципами соціальної 
відповідальності пояснює посилення трансцендентної ідеології консультування, яка 
передбачає верховенство цінності роботи, якості надання послуг над отриманням 
винагороди за цю роботу [7]. Професійна мотивація консультантів полягає у служінні 
клієнтам, створення цінності для яких має стати вищою цінністю консалтингової 
діяльності. Дотримання цих корпоративних правил і професійних стандартів є найв-
разливійшим аспектом професійності консультантів. Найбільшої критики останнім 
часом управлінське консультування зазнало саме в цьому аспекті. Численні скарги 
клієнтів щодо неефективності консультування, ігнорування їхніх запитів і вимог 
руйнують репутацію управлінського консультування. Мотивація професійного слу-
жіння добробуту клієнтів, фокусування зусиль на створенні цінності на практиці 
часто поступається місцем фінансовим вигодам консалтингових компаній. Тому жор-
стка політика професійного середовища щодо дотримання професійної етики і наяв-
ність професійної мотивації має бути вхідним бар’єром у професію консультантів. 

154

Розділ 2



Сьогодні ключову регуляторну роль у професійному середовищі менеджмент-
консалтингу відіграють глобальні і національні асоціації, що об’єднують консультан-
тів і консалтингові компанії. Їхню роль у забезпеченні професіоналізації управлінсько-
го консультування важко переоцінити. Серед завдань, які вони виконують, — переду-
сім забезпечення стратифікації і розвиток професії консультантів, розроблення профе-
сійних стандартів, принципів і правил поведінки, етики, забезпечення підготовки й 
оцінювання рівня кваліфікації професіоналів у сфері управлінського консультування. 
За відсутності державної регламентації консалтингової діяльності професійні спільноти 
забезпечують інституціональне регулювання управлінського консультування. 

Зазначимо, що для українського бізнесового середовища, в якому рівень ірраці-
ональності у прийнятті рішень доволі високий, довіра до менеджмент-консультантів 
формується радше через власний досвід партнерської взаємодії або завдяки рекомен-
даціям. Проте визнання кваліфікації консультантів професійною спільнотою через 
процедуру сертифікації оцінюється потенційними клієнтами консалтингового бізнесу 
як позитивне явище. 

Відмітною рисою становлення національних секторів управлінського консульту-
вання є їх прагнення до легітимізації професійної діяльності. Україна в цьому аспекті 
не є винятком. У дев’яностих роках минулого століття, на початку правового оформ-
лення, вітчизняний менеджмент-консалтинг отримав потужний імпульс розвитку. 
Визнання українською державою професії консультантів (першими на пострадянсь-
кому просторі), утворення національних професійних спільнот менеджмент-
консультантів (Українська асоціація менеджмент-консультантів, Всеукраїнська асо-
ціація консультантів з управління ВАКУ (IMC-Ukraine) заклали фундамент професі-
онального розвитку національного консультування з управління. Утім, мусимо ви-
знати, що сьогодні рівень професіоналізації управлінського консультування в Україні 
залишається низьким і не відповідає запитам сучасного бізнесового середовища. В 
українському суспільстві і підприємницьких колах, на жаль, відсутнє розуміння цін-
ності управлінського консультування як носія нових можливостей для розвитку укра-
їнських підприємств, культури споживання консалтингових продуктів. Відсутність 
розроблених, прийнятих економічною спільнотою формальних і неформальних норм, 
законів і правил взаємодії консультантів і клієнтських організацій не сприяють легі-
тимізації діяльності вітчизняних консультантів з управління.  

Цілком зрозуміло, що за таких умов прискорення процесів професіоналізації ді-
яльності потребують значних зусиль усіх інституціональних суб’єктів. Для визначен-
ня напрямів посилення цієї роботи визначимо реальний стан процесів професіоналі-
зації управлінського консультування на основі відповідності запропонованої вище 
дескрипційної моделі професії консультанта з управління (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика рівня професіоналізації управлінського консультування в 

Україні 
Критерії  

професіоналізації 
УК 

Становище та оцінка відповідності 

1 2 
Сформована систе-
ма спеціальних 
професійних знань, 
наявність методо-
логічної бази УК 

Відсутність визнаної суспільством, державою і професійними органі-
заціями системи професійних знань, сформованих компетенцій, які 
забезпечують розуміння змісту професії консультанта з управління. 
Використання у практиці управлінського консультування стандартів 
компетенцій консультантів, запозичених у глобальних професійних 
асоціацій (ICMCI, FEACO) 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Спеціалізована 
підготовка фахівців 
у сфері управлінсь-
кого консультуван-
ня  

Відсутність в Україні корпоративних університетів, сертифікаційних 
центрів підготовки консультантів з управління, шкіл консультантів, 
які мають здійснювати професійну підготовку фахівців у сфері 
управлінського консультування. Наявність єдиної магістерської 
програми зі спеціалізацією, в межах якої відбувається навчання дис-
циплінам професійного спрямування у сфері консультування.  

Формування етич-
них норм і стандар-
тів професійної 
поведінки та моти-
вації 

Дотримання професійних норм і етики відбувається в межах консал-
тингових фірм, які контролюють виконання професійних стандартів і 
забезпечують реалізацію ціннісної мотивації консультантів. Меха-
нізм контролю стандартів професійної поведінки та етики з боку 
ВАКУ (IMC Ukraine) відсутній. 

Активна роль про-
фесійних об’єднань 
консультантів з 
управління  

Активна діяльність професійної асоціації консультантів з управління 
(ВАКУ (IMC Ukraine)) з розробки і просуванню професійних станда-
ртів, інституційного розвитку професії, забезпечення професійного 
розвитку своїх членів, сприяння підвищенню управлінської культури 
співпраці з консультантами  

Визнання суспільс-
твом цінності УК, 
правова ідентифі-
кація його як сфери 
діяльності 

Відсутність ліцензування і сертифікації професійної діяльності у 
сфері управлінського консультування. Юридичне визнання і правове 
закріплення управлінського консультування як виду діяльності, про-
фесії консультанта з управління. Низька лояльність суспільства і 
бізнес-середовища до управлінського консультування 

Професійна іденти-
чність менеджмент-
консультантів 

Досить низька частка консультантів входить до складу професійних 
організацій. Високий рівень самоідентифікації консультантів з 
управління ґрунтується на належності до престижного соціального 
статусу консалтингової діяльності 

Сучасний стан професіоналізації вітчизняного управлінського консультування 
можна оцінити як такий, що перебуває в зародковому стані. Більшість критеріїв, за 
якими визначають рівень зрілості професії, або не притаманні українському управ-
лінському консультуванню, або проходять стадію формування.  

Прискорити процеси професіоналізації управлінського консультування мають 
нові умови посткризового функціонування і розвитку економічних суб’єктів, жорсткі 
вимоги клієнтів до якості й результативності консалтингової співпраці. Посилення 
ролі професіональних об’єднань, світові тенденції стандартизації бізнес-послуг вима-
гають пришвидшення процесу професіоналізації управлінського консультування в 
Україні. У середовищі консультантів з управління дедалі частіше говорять про фор-
мування вхідних бар’єрів до професії шляхом упровадження міжнародної й націона-
льної сертифікації діяльності, активізації роботи професійних об’єднань. 

Узагальнюючи тенденції розвитку управлінського консультування в Україні, рі-
вень його інституціоналізації, вважаємо можливим зробити такі висновки. 

Висновки. Серед країн пострадянського простору Україна характеризується найс-
приятливішими умовами розвитку управлінського консультування, що виявляється у: 
визнанні державою професії консультанта, утворенні національних професійних спіль-
нот менеджмент-консультантів, успішному розвитку інституту професійної підготовки 
фахівців в сфері консалтингу (у т.ч. в академічному середовищі), реалізації приклад-
них, а також фундаментальних наукових досліджень проблематики управлінського 
консультування. Проте за більшістю критеріїв, за якими визначають міру зрілості про-
фесії, управлінське консультування в Україні знаходяться на стадії формування. Тому 
для його подальший розвиток доцільно спрямувати на удосконалення нормативно-
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правового регулювання  сфери управлінського консультування, активізацію просуван-
ня професійних стандартів у середовищі клієнтських і консалтингових організацій, 
створення організаційно-інституційних передумов професійної підготовки консультан-
тів з управління, проходження ними міжнародної сертифікації, що забезпечить форму-
вання кадрового корпусу вітчизняних консультантів з управління.  
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