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Анотація
У статті узагальнено принципи та дослідницькі підходи
щодо організаційного структурування консалтингових компаній, обґрунтувано доцільність використання процесного підходу при організаційному проектуванні консалтингової діяльності та розроблено управлінську матрицю, що базується на
бізнес-моделі консалтингової фірми. Запропоновано модель
основних і допоміжних бізнес-процесів консалтингової фірми.
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Аннотация
В статье обощены принципы и исследовательские подходы к организационному структурированию консалтинговых компаний, обоснована целесообразность использования
процессного подхода при организационном проектировании
консалтинговой деятельности и разработана управленческая
матрица, которая основана на бизнес-модели консалтинговой
фирмы. Предложена модель основных и вспомогательных
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Постановка проблеми. Розвиток управлінського консультування переконливо доводить, що
сьогодні цю сферу дільності по наданню професійних послуг необхідно розглядати як інфраструктурний елемент знаннєвий економіки, що
генерує і поширює управлінські технології для
забезпечення розвитку економічних систем макро і мікрорівнів, надає професійну допомогу
підприємствам у процессі управління їх розвитком [1-5]. Така поліаспектність управлінського консультування об’єктивно спричинила винекнення розмаїття напрямів, форм, методів і
моделей консультування, підходів до його організаційного проектування. Управління консалтинговими компаніями як знаннєвими організаціями, що надають професійні послуги,
принципово відрізняється від управління виробничими підприємствами, що позначається
на необхідності виявлення специфічних форм
організації такої діяльності.

Дослідження сформованих теоретичних положень організаційної побудови консалтингового бізнесу дає нам можливість стверджувати, що традиційно при описі організаційних
принципів побудови підприємств, що надають
консалтингові послуги, розгядаються класичні
організаційно-правові форми підприємницької
діяльності та організаційні структури підприємства. Проте особливості організації виробничого процессу створення знаннєвих продуктів
поребує формування специфічні вимоги до процесу організаційного проектування консалтингового підприємництва. З метою підвищення
результативності надання професійних консалтингових послуг, адаптивності організаційноструктурних характеристик консалтингових
фірм, вважаємо необхідним визначити ключові
методологічні засади їх організаційного проектування.
Практика організаційного проектування консалтингового бізнесу свідчить про значну ідеологічну розбіжність концептуальних підходів,
які застосовують науковці для обґрунтування
принципів організаційної структуризації підприємств, процесу упорядкування організаційно-структуриних характеристик управлінських
систем . Більшість наукових праць у цьому
напрямі досліджень присвячена або організаційно-правовим особливостям функціонування
консалтингового бізнесу (одиночні консультанти, партнерства й акціонерні товариства),
або організаційно-управлінським принципам
структурної побудови консалтингової організації (функціональні, матричні, дивізіональні організаційні структури). У контексті зазначеного
уявляється доцільним запропонувати авторське
концептуальне уявлення організаційно-управлінської матриці консалтингової компанії, що
ґрунтується на принципах процесно-проектного
управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз праць останнього десятиліття, присвячених управлінському консультуванню, дає
можливість виокремити кілька підходів до
принципів організації консалтингового бізнесу
та управління консалтинговою фірмою. Більшість дослідників [6-9] зводять управління консалтинговою компанією до управління консалтинговими проектами, фактично виключаючи
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сферу знаннєво-компетенційного консультування (продукування та поширення нових знань у
сфері управління організаціями) та управлінську діяльність, що спрямовані на формування
сервісних і репутаційних складових консультування. За умов значних трансакційних витрат
у консалтинговому бізнесі, коли витрати часу
консультантів на розроблення методології консалтингових продуктів, комунікації з їх просування сягають понад 50% загального часу їх
роботи, ігнорувати цю складову ділової активності, на наш погляд, неприпустимо.
Якісно відмітним підходом до організаційного проектування консалтингового бізнесу є
пропозиція розглядати його як проектно-орієнтовний, і всі види діяльності консалтингової компанії (виробничу, розвитку бізнесу й
організаційного розвитку) вважати проектами.
У такому контексті її діяльність зводиться до
виконання чотирьох груп проектів: комерційні (надання консалтингових послуг клієнтам),
маркетингові (виявлення потреб, представлення продуктів на ринку, залучення потенціальних клієнтів), інвестиційні проекти (спрямовані на вдосконалення наявних і розроблення
нових консалтингових продуктів, власний організаційний розвиток) та проекти продажу (підготовка пропозицій замовнику та укладання
контрактів) [8]. Російські дослідники Д. Садков
і Г. Ципес пропонують зазначені вище проекти
об’єднати у три базові цикли діяльності консалтингової компанії – продуктовий, клієнтський і
розвитку. Продуктовий цикл включає виробничу діяльність з розвитку продуктів, їх пропагування, роботу з надання консалтингових послуг
клієнтам. Клієнтський цикл зорієнтований на
підтримку процесів взаємовідносин з клієнтами
і їх продажу. Цикл розвитку підтримує процеси виявлення і обґрунтування напрямів змін,
реалізацію процесів поліпшення консалтингової компанії та оцінювання їх наслідків) [9].
Ця концептуальна модель підтверджує важливість забезпечення дослідницьких, маркетингових процесів на підприємстві, необхідність
зосередження уваги на процесах комунікації і
продажу. Проте виконувати таку діяльність як
термінові унікальні разові роботи (а саме це є
сутністю проектів) навряд чи раціонально.
Доречно звернути увагу на наукові ідеї російського науковця Д. Попова, який досліджує
процесні принципи організації консалтингового
бізнесу. Структуруючи бізнес-модель консалтингової компанії, він пропонує виокремити
окрім основних бізнес-процесів (до яких віднесено пошук проектів, ініціацію, планування,
реалізацію та закриття проектів) допоміжні
процеси управління грошовими потоками та
офіс-менеджмент і процеси розвитку (комплексне управління персоналом, знаннями, проектами і стратегічне управління) [10, с. 13]. Цей варіант бізнес-процесів, на думку Д. Попова, дає
можливість сформувати ланцюжок створення
цінності в консалтинговому бізнесі.
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Уразливість запропонованої бізнес-моделі,
на наш погляд, полягає в порушенні логіки
формування ключових бізнес-процесів, яка ігнорує інноваційний принцип розвитку консалтингового бізнесу через нарощування доданої
цінності для клієнта, а також конфігурації допоміжних бізнес-процесів, які мають сприяти
ефективній реалізації основних процесів організації. Вважаємо, що концептуально бізнесмодель консалтингової компанії має відображати вектор формування доданої цінності для її
клієнтів, розуміння, які саме результати бізнеспроцесів забезпечують поліпшення і розвиток
клієнтських організацій.
Найбільш наближеною до цієї вимоги, на
наш погляд, є організаційна модель консалтингового бізнесу, яку запропонував К. Макхем
[11]. Його бізнес-модель складається із таких
ключових бізнес-процесів – визначення ринкового продукту, управління замовленням, управління продажем. Автор наголошує необхідність
спрямування діяльності консалтингової компанії на ідентифікацію споживчої цінності, здійснення комунікацій із клієнтами, процеси продажу.
Постановка завдання. Враховуючи поліаспектність консалтингової діяльності у сфері
управління, необхідність виявлення та розвитку знаннєвих активів консалтингових компанії у межах цієї статті зосередимось на обґрунтуванні доцільності використання процесного
підходу при організаційному проектуванні консалтингових компаній та запропонуємо управлінську мартицю консалтингової діяльності,
що базується на бізнес-моделі консалтингової
фірми.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Процесна концепція розвитку консалтингової
компанії має базуватися на принципах реалізації стратегічної ідеї через побудову й оптимізацію бізнес-процесів, які відображають сутнісне
наповнення бізнесу та сфокусовані на створення доданої цінності як для зовнішніх, так і для
внутрішніх клієнтів. Закономірним наслідком
вибору процесної концепції розвитку має стати
її стратегічна орієнтація та клієнтоорієнтованість. Зміна управлінської функціонально-вертикальної парадигми управління на процесну
викликає серйозні трансформаційні зміни: 1)
дотримання стратегічної формули компанії
(місії, цінностей, візії, цілей та способів їх досягнення); 2) фокусування операційної діяльності компанії на створенні доданої споживчої цінності; 3) організаційну структуризацію,
засновану на моделюванні бізнес-процесів; 4)
систему мотивації, що базується на принципах
результативності бізнес-процесів з позицій зовнішніх і внутрішніх клієнтів; 5) відкритість та
прозорість компанії для її працівників різних
рівнів [12].
У межах концепції процесного управління
об’єктом планування, аналізу і контролю стає
бізнес-процес та його результати. Тому одним
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із вихідних питань методології процесного
управління є трактування бізнес-процесів як
головного об’єкта управління, визначення їх
конфігурації та принципів формування. Саме
конфігурація бізнес-процесів підприємства стає
відмітною ознакою компанії, що визначає логіку прийняття управлінських рішень, встановлює межі відповідальності менеджменту за досягнуті результати.
Прихильники процесної концепції розвитку
підприємства наголошують [13-15] на її потужному потенціалі, що ґрунтується на її ключових
постулатах, а саме: 1) система управління спрямована на безперервне поліпшення результатів
діяльності для основних клієнтів і стейкхолдерів; 2) створення і зростання доданої цінності
для клієнтів, що призводить до пошуку шляхів
оптимізації бізнес-процесів і спрямовує зусилля
менеджменту та співробітників на досягнення
встановлених стратегічних орієнтирів.
Звернемо увагу на основні можливості, що
відкриваються перед підприємством у результаті впровадження процесного підходу:
• оптимізація системи загального корпоративного управління, що підсилює її прозорість
для керівництва та персоналу, забезпечує гнучкість реагування на зміни зовнішнього середовища;
• формування раціональної та дієвої системи показників і критеріїв оцінки ефективності
управління на кожному етапі створення цінності для споживача;
• побудова системи управління, що спрямована на безперервне поліпшення результатів діяльності для основних клієнтів і стейкхолдерів
компанії (споживачів, акціонерів, персонал і
партнери компанії, суспільство).
Виходячи з універсальності методології процесного управління, її застосування можливе
на підприємствах різних масштабів, бізнес-профілів, напрямів діяльності. Сучасні дослідження у сфері процесного управління демонструють
комплексність розробок системи управління,
яка охоплює елементи структурної побудови
компанії, системи мотивації, формування про-

Рис. 1 Бізнес-модель консалтингової фірми
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цесно-орієнтованого обліку та планування, інформаційне забезпечення з боку відповідних
інтелектуальних бізнес-рішень [16]. Елементи
процесного управління інтегровані з методологією стратегічного управління, збалансованої
системи показників, системи управління клієнтами, бенчмаркінгом, створюючи потужний потенціал якісних покращень у компанії.
Розвиваючи ідеї процесного управління у
проектно-орієнтовному бізнесі [17-18], спробуймо сформувати принципи і методичні засади
формування бізнес-моделі консалтингової компанії як організаційної моделі управління та
ідентифікації ключових бізнес-процесів, у яких
створюється додана цінність клієнтам.
Вихідним пунктом у побудові такої моделі
має бути розуміння вектора розвитку консалтингової компанії через її спрямованість на
ефективне створення цінності для клієнтів.
Тому бізнес-модель консультування не може
бути подана як перелік видів діяльності, що
описують звичайні дії щодо прийняття управлінських рішень, або складові консалтингового
проекту. Відповідно до принципів процесно-орієнтованого управління при формуванні моделі
консалтингової співпраці пропонуємо виокремити такі ключові бізнес-процеси (рис. 1): ідентифікація потреби клієнта з метою розвитку
його організації, формування ціннісної пропозиції для клієнта, розроблення індивідуалізованого консалтингового продукту, формування
механізму впровадження змін у клієнтській
організації, створення передумов проведення
в клієнтській організації якісних змін і супровід впровадження змін та моніторинг розвитку
компанії.
Розглянемо детальніше зміст бізнес-процесів
консалтингової співпраці з позицій створення
доданої цінності.
Консалтингова співпраця має розпочинатися
з бізнес-процесу «ідентифікації потреби клієнта
з метою розвитку його організації». Зміст робіт
за цим бізнес-процесом залежить від методології консалтингової компанії, бачення клієнтом
проблемних зон функціонування і розвитку
своєї компанії, типів консалтингових
продуктів, потенційних можливостей і
глибини взаємодії консультантів з клієнтами. Тому цей бізнес-процес може
включати як тривалий за часом етап
проведення глибокої діагностики клієнтської організації для формулювання потреб клієнта, так і короткостроковий етап експрес-аналізу певного
напряму або проблемної зони клієнта.
У деяких випадках консультанти можуть у перебігу переговорного діагностичного інтерв’ювання визначити потреби клієнта, що дає їм можливість
сформулювати системне бачення потреб клієнта. Результатом цього бізнес-процесу має стати артикульоване
спільне бачення проблемних зон та наВипуск 3. 2013
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прямів якісних змін клієнтської компанії, що є
підставою для визначення завдань і результатів
консультування. У цьому бізнес-процесі учасники консалтингової співпраці мають зрозуміти мож-ливі цінності спільної роботи.
Другим бізнес-процесом є формування ціннісної пропозиції для клієнта, який фактично
має зафіксувати ціннісні параметри і характеристики консалтингового продукту – тієї
акцептованої цінності, яку прагнуть створити
й отримати сторони. Ураховуючи стратегічне
позиціонування (знаннєво-компетенційне або
проблемно-орієнтоване консультування), належність до предметно-функціональної сфери,
рівень інноваційності, консалтингова компанія
у цьому процесі може як самостійно розробляти управлінські технології розвитку клієнтської організації, так і адаптувати відомі консалтингові концепції до умов і потреб клієнта.
Зрозуміло, що вкрай важко визначити всі параметри змін, які мають відбутися в соціально-економічній системі клієнтської організації,
проте базові результати мають бути зафіксовані
у консалтингових пропозиціях та у контракті.
Бізнес-процес «розроблення індивідуалізованого консалтингового продукту» залежно від
рівня унікальності завдань, що їх має вирішити консультант, рівня залучення до його розроблення персоналу, і ,передусім, керівництва
клієнтської організації, може бути різним за
тривалістю та масштабом ресурсів, які необхідні для розроблення консалтингового продукту.
За умов типової проблемної ситуації, відсутності особливих вимог щодо результатів консультування та наявності у консалтингової компанії
стандартного продукту, який пропонується клієнту, цей бізнес-процес може бути формальним.
У випадках, коли клієнтська компанія потребує
масштабних трансформацій у процесі розвитку,
розвинення інноваційного потенціалу персоналу, широкомасштабних змін усіх складових
системи, розроблення й узгодження елементів
консалтингового продукту потребують значних
зусиль та ресурсів як з боку консультантів, так
і з боку клієнтської організації.
Залежно від типу консалтингових продуктів
бізнес-процес «формування механізму впровадження змін у клієнтській організації» може
бути як самостійним, так і частково об’єднаним
з іншими бізнес-процесами. За умов пропозиції
клієнту стандартного консалтингового продукту цей бізнес-процес є надзвичайно важливим
унаслідок необхідності розроблення плану імплементації інноваційних змін, розподілу відповідальності та планування ресурсів для забезпечення сформованої у консалтинговій пропозиції
цінності консалтингової співпраці. У процесі
розроблення консалтингового продукту, рівень
унікальності якого потребує обов’язкового дослідження та прогнозування на стадії формулювання механізмів взаємодії, розроблення плану
впровадження, чіткого поетапного просування
до встановлених параметрів і результатів, цей
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бізнес-процес може бути інтегрований з бізнеспроцесом «розроблення консалтингового продукту».
Бізнес-процес, спрямований на створення передумов проведення якісних змін у клієнтській
організації, має актуалізувати зусилля консультантів на проведення підготовчої роботи проекту
управління змінами у клієнтській організації.
Інформування персоналу клієнтської організації
щодо цілей і завдань консультування, уточнення
проектної команди консалтингового проекту, їх
прав, відповідальності, затвердження бюджету
проекту, мають забезпечити когнітивну підтримку впровадження змін у компанії.
Останній процес у представленій моделі – «супровід упровадження змін та моніторинг розвитку компанії». Відповідно до обраної моделі консультування він може бути як
найвідповідальнішим, обов’язковим процесом
консалтингової співпраці (при виборі моделі
безпосередньої співпраці консультанта з клієнтом), так і необов’язковим (при виборі експертної моделі консультування). Процес упровадження якісних змін тривалий. За умов
динамічного середовища більшість рішень, які
спільно приймалися на етапі розроблення, потребують моніторингу і ревізії. Тому для більшості трансформаційних консалтингових продуктів, до яких ми відносимо розвиток, значну
цінність становить активна співпраця з клієнтами в процесі здійснення змін.
Процесний підхід до управління консалтинговою компанією базується на принципах реалізації стратегічної ідеї її розвитку (незалежно
від типу, спеціалізації, масштабу консалтингової діяльності) через побудову й оптимізацію
бізнес-процесів, які відображають сутнісне наповнення бізнесу та сфокусовані на створення
доданої цінності як для зовнішніх, так і внутрішніх клієнтів. Закономірним наслідком
процесної моделі управління консалтинговим
бізнесом є організаційне закріплення його стратегічної орієнтації і клієнтоорієнтовності. Така
зміна управлінської парадигми і застосування
управлінської матриці процесної організації викликає необхідність узгодження процесно-проектних засад управління взаємодією з клієнтом
і посилення інноваційного підґрунтя розвитку
консалтингової компанії.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження виявило поліаспектність і
багатогранність консалтингової діяльності, яка
передусім виявляється в інноваційній природі
консалтингових продуктів і послуг. Організаційне проектування консалтингової дільності
на принципах процесного підходу дає можливість забезпечити інноваційну спрямованність
розвитку, сфокусувати зусилля на проведення
науково-дослідних робіт у сфері пошуку новітніх управлінських ідей розвитку економічних
систем і створення організаційних механізмів
комерціалізації управлінських інновацій через
впровадження нових організаційних форм вза-
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ємодії учасників консалтингового процесу. У
контексті стратегічного позиціонування і напрямів консалтингової взаємодії з клієнтами
профіль інноваційних зусиль консалтингових
компаній може мати продуктову або реляційну
спрямованість, підтримувати збереження власного конкурентного статусу або забезпечувати
їх інтеграцію в мережі партнерства, фокусуватися на виконанні довгострокових проектів аутсорсингового характеру.
Позиціонування консалтингового бізнесу як
процесно-орієнтованого зумовлює визначення
механізму реалізації стратегічного розвитку,
підтримки інноваційних процесів якісних змін
у компанії. З метою забезпечення інноваційного розвитку консалтингової компанії й ефективного операційного управління вважаємо
необхідним застосування системи управління,
ґрунтованої на принципах гармонізації процесно-проектної методології, яка органічно поєднує переваги процесно-орієнтованого управління і методології проектного менеджменту.
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