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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. В умовах турбулентних змін та інформаційної 

асиметричності «економіки без закономірностей», яка формується на знаннєво-
інтелектуальному підґрунті, ускладнюється управління розвитком соціально-
економічних систем макро-, мезо- та мікрорівнів. Складність феномену розвитку 
підприємств та багатовекторність управлінського впливу на їх діяльність об’єктивно 
обумовлюють необхідність наукового розвинення теоретичних, методичних і 
прикладних засад управлінського консультування (менеджмент-консалтингу) як 
професійної, підприємницької та науково-дослідницької діяльності фахівців з 
управління. Синтетична природа управлінського консультування потребує 
комплексного дослідження цього явища в сучасному світі, перегляду його 
парадигмальних засад і формування адекватного сьогоденню методологічного 
підґрунтя для його подальшого розвитку у професійному та науковому контекстах. 
Науково-методологічна розвиненість концепції управлінського консультування 
сприятиме ефективному подоланню протиріч, що виникають у розвитку сучасних 
підприємств. 

Проблемним питанням методологічного забезпечення розвитку соціально-
економічних систем присвячені праці багатьох видатних науковців, серед яких 
роботи М.Туган-Барановського, М.Кондратьєва, І.Пригожина, Й.Шумпетера, 
Н.Афанасьєва, М.Єрмошенка, О.Єрохіної, С.Ілляшенка, Р.Лепи, А.Наливайка, 
Ю.Погорелова, В.Пономаренка, О.Раєвневої, О.Трідіда, О.Ястремської та ін.   

Теоретико-методичні засади розробки механізмів впливу управлінського 
консультування на розвиток економічних систем базуються на наукових здобутках 
західних і вітчизняних дослідників: Л.Грейнера, Б.Жаліла, М.Кіппінга, Т.Кларка, 
В.Кміть, М.Книш, М.Кубра, К.МакКена, О.Марченко, Р.Міцберга, А.Пригожина, 
Т.Решетняк, Т. Рибакової, Ф.Стіла та ін. Суттєвий внесок у розвиток теоретико-
методологічного базису консалтингової діяльності зроблено М.Алвессоном, 
Т.Амбустером, С.Аппелембаумом, Ф.Буоном, А.Верром, С.Канбаком,  М.Мохом, 
А.Старді, Н.Ніколовою, В.Давиденком, С.Козаченко, В.Новицький та ін. 
Результати дослідження тенденцій розвитку та регіональної специфіки 
консалтингової індустрії висвітлено у публікаціях А.Гросса, Б.Корноу, М.Костера, 
Дж.О′Махонеу, Дж.Пура, М.Фергусона, Ф.Чернявської, Л.Довгань, В.Духненка, 
О.Трофімової та ін. Окремим питанням вивчення принципів і методів 
консалтингової взаємодії, забезпечення її ефективності присвячено праці видатних 
науковців У.Вікхема, Л.Декальве, А.Ріхтера, Д.Майстера, Е.Шейна, Дж.Філіпса та 
ін.  

Разом з тим, у сучасній літературі найчастіше висвітлюються окремі аспекти 
консалтингової діяльності, тоді як методологічне підґрунтя менеджмент-
консалтингу залишається фрагментарно дослідженим. Окреслення предметної 
сфери управлінського консультування потребує трансдисциплінарного підходу із 
застосуванням знань і методів дослідження таких галузей науки, як філософія, 
економіка, психологія, юриспруденція, історія, соціологія, політологія та 
культурологія. Значущість окресленої наукової проблеми зумовила вибір теми 
дисертаційної роботи, об’єкт, предмет, цілі, завдання та логіко-структурну її 
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побудову. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри стратегії 
підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» за темою «Стратегія розвитку економічної організації», 
державний реєстраційний номер 0106001805. Особисто автором досліджено 
проблематику функціонування  та тенденції розвитку вітчизняних підприємств 
різних галузей,  визначено принципи та технології управління їх розвитком, 
розроблено напрями та механізми консалтингового забезпечення процесу 
розвитку економічних систем, запропоновано концептуальні засади та 
сформульовано методичні положення впровадження процесно-орієнтованого 
управління на підприємстві. Дисертаційні розробки знайшли відображення у 
запропонованих методичних засадах обґрунтування вибору, аналізу і управління 
реалізацією проектів стратегічних змін, сформованих методичних підходах щодо 
оцінки ефективності проектів розвитку українських підприємств.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 
концепції, методологічного та прикладного забезпечення управлінського 
консультування розвитку підприємств як професійної, підприємницької та 
науково-дослідницької діяльності. Для досягнення зазначеної мети в дисертації 
поставлено та вирішено такі завдання: 

− розкрито генезис менеджмент-консалтингу як професійної і підприємницької 
діяльності та виявлено передумови становлення управлінського консультування 
як наукової дисципліни; 

− розроблено концептуальні засади управлінського консультування як науково-
дослідної діяльності, формалізовано дисциплінарну матрицю парадигми 
управлінського консультування; 

− систематизовано проблематику розвитку підприємств як предметної сфери 
управлінського консультування; 

− визначено динаміку і тенденції розвитку індустрії менеджмент-консалтингу в світовому 
господарстві та регіональні особливості розвитку сфери управлінського консультування; 

− окреслено етапи становлення та перспективи розвитку управлінського консультування в 
Україні, виявлено його роль у забезпеченні розвитку вітчизняних підприємств;  

− ідентифіковано принципи, етапи та складові інституціоналізації управлінського 
консультування; охарактеризовано та систематизовано світовий досвід 
легітимізації, стандартизації та професіоналізації консалтингової діяльності; 

− визначено стан і запропоновано напрями посилення професіоналізації 
управлінського консультування в Україні;  

− виявлено знаннєву природу діяльності консалтингових компаній, чинники та 
характер її впливу на організаційну архітектоніку консалтингового процесу; 

− обґрунтовано концептуальні положення оцінювання результативності 
управлінського консультування; 

− запропоновано критерії та показники результативності знаннєво-компетенційного 
та проблемно-орієнтованого консультування; 
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− розроблено концептуальні засади та методичні положення обчислення 
економічних параметрів діяльності консалтингової компанії. 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективного управління 
розвитком соціально-економічних систем макро-, мезо- та мікрорівнів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і 
практичних аспектів управлінського консультування розвитку підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи 
становить система загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, 
сукупність гносеологічних підходів, логічних законів побудови висновків, що 
безпосередньо зумовлені поставленою метою та завданнями дослідження. 
Найвагоміші теоретичні результати отримано на базі використання новітніх 
положень системного підходу, економічної теорії, теорій управління, стратегії, 
організаційного розвитку, узагальнення досвіду управлінського консультування 
розвитку західних і вітчизняних підприємств. Емпіричні висновки дисертації 
ґрунтуються на використанні статистичних методів, методах прогнозування, 
кореляційно-регресійного аналізу з використанням спеціальних пакетів програм 
обробки даних. У процесі дослідження використовувалися: методи семантичного і 
контент−аналізу, класифікації, логічного узагальнення і наукової абстракції, − при 
формуванні парадигмальних засад управлінського консультування та онтології його 
дисциплінарної матриці; методи економічного, статистичного аналізу − при 
дослідженні світових і регіональних тенденцій розвитку управлінського 
консультування, динаміки консалтингової діяльності в Україні; формалізації і 
систематизації − для ідентифікації і порівняльного аналізу проблематики розвитку 
українських підприємств різного масштабу, організаційних форм і бізнес-сфер, що 
формують напрями розвитку управлінського консультування, забезпечують 
створення  інституціонального підґрунтя розвитку консалтингової діяльності в 
Україні; аналізу, синтезу і теоретичного моделювання − при розробленні 
методичних положень оцінювання результативності управлінського 
консультування. 

Інформаційну базу дослідження склали вітчизняні та зарубіжні наукові праці, 
офіційні матеріали Державного комітету статистики України, документи інших 
органів виконавчої влади, періодичні видання та щорічники міжнародних 
організацій, публічні звіти консалтингових агенцій, професійних асоціацій, 
підприємств, їх об’єднань, а також нормативно-законодавчі акти за профілем 
дисертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Наукові положення дисертації у 
своїй сукупності вирішують наукову проблему обґрунтування теоретичних, 
концептуальних, методологічних засад і методичних положень управлінського 
консультування розвитку підприємств. Найсуттєвіші результати дослідження, що 
формують наукову новизну і виносяться на захист, полягають у такому: 

вперше: 
− запропоновано концепцію наукової дисциплінарності управлінського консультування, яка 

ґрунтується на визнанні знаннєвої форми результатів управлінського консультування, наявності 
об’єктивних передумов для побудови дисциплінарної онтології управлінського консультування, 
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інституціоналізації цієї професійної сфери діяльності, що створює методологічне підґрунтя для 
оформлення управлінського консультування розвитку підприємств у самостійну наукову 
дисципліну;  

− обґрунтовано доцільність виділення двох типів управлінського консультування розвитку 
підприємств – знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтованого, що дозволяє визначати 
предметні сфери компетентності консультантів з управління розвитком підприємств; 
розмежовувати результати управлінського консультування (продукти і послуги) у науковій та 
діловій (бізнес) сферах;   

− здійснено періодизацію становлення управлінського консультування розвитку вітчизняних 
підприємств на основі системної оцінки параметрів його розвиненості, що включають 
узагальнення статистичних даних про динаміку чисельності зайнятих і структуру обсягів 
реалізованої продукції управлінського консультування в Україні, порівняння місткості та темпів 
приросту національного ринку управлінського консультування, динаміки активності та виявлення 
напрямів співпраці українських підприємств з консультантами, ідентифікації впливових чинників 
попиту на консалтингові послуги в Україні; 

− розроблено проект професійного стандарту управлінського консультування в Україні, що 
дозволяє регламентувати сферу професійних знань і компетенцій менеджмент-консультантів, 
якість їх послуг та продуктів, процедури консалтингового процесу, а також визначати засади 
впровадження професійної стандартизації та сертифікації вітчизняних консультантів з управління 
та забезпечує формування професійного, нормативно-правового середовища роботи 
консультантів, уніфікацію умов консалтингової діяльності всіх учасників ринку управлінського 
консультування та сприятиме зростанню професіоналізму вітчизняних консультантів; 

− запропоновано концепцію економічної результативності управлінського консультування 
розвитку підприємств, що ґрунтується на принципі визнання споживчої цінності результатів 
консультування, в основу якого покладено принципи ідентифікації та оцінювання доданої цінності 
результатів знаннєво-компетенційного та проблемно-орієнтованого консультування,  систему 
забезпечувальних і результативних вимірників (критеріїв, індикаторів, показників), а також метод 
калькулювання витрат за процесами консалтингової взаємодії та методичні рекомендації щодо 
ціноутворення на продукти та послуги консультування;  

удосконалено: 
− періодизацію еволюції управлінського консультування розвитку підприємств на основі 

виявлення особливостей організації та здійснення діяльності консультантів, що дозволяє розкрити 
триєдину природу управлінського консультування розвитку підприємств як провідного 
інфраструктурного інституту економіки, як галузі економічної діяльності, пов’язаної з наданням 
професійних послуг у сфері управління, як складової єдиного світового інформаційного простору 
та економіки знань; 

− онтологію управлінського консультування розвитку підприємств, що описує семантичну 
сутність понять і категорій консалтингової діяльності, логічні взаємозв’язки між ключовими 
суб’єктами (клієнт, консультант, консалтингова компанія) та об’єктами (консалтинговий продукт, 
консалтингова послуга, консалтинговий проект), на основі якої запропоновано розширену 
дефініцію управлінського консультування розвитку підприємств як науково-професійної 
діяльності, що адекватно відображає сутність, місце і роль управлінського консультування в 
умовах знаннєвої економіки;  

дістало подальшого розвитку: 
− типологія проблемних зон розвитку вітчизняних підприємств на основі концепції життєвого 

циклу та експертного оцінювання менеджментом актуальності проблем розвитку, що обумовлює 
пріоритетність завдань управлінського консультування  та конфігурацію консалтингових 
продуктів і послуг; 

− аналітична характеристика перспектив управлінського консультування розвитку підприємств 
на основі ідентифікації та оцінювання процесів, чинників і ключових параметрів динаміки 
розвитку світового і регіональних ринків управлінського консультування  під впливом глобалізації 
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та з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку країн, що дозволило виявити 
тенденції розвитку, можливості та обмеження сфери управлінського консультування в Україні;  

− концептуальні положення інституціоналізації управлінського консультування розвитку 
підприємств у напрямі виявлення особливостей процесів легітимізації, стандартизації та 
професіоналізації консалтингової діяльності в Україні та світі, до яких віднесено 
трансдисциплінарний характер управлінського консультування, його слабку організаційну 
ідентифікацію і неявну соціальну стратифікацію, поширення міжнародних стандартів 
управлінського консультування у практиці функціонування національних консалтингових 
компаній; 

− теоретичні засади та методичні прийоми організаційної побудови консалтингової фірми на 
основі розробки бізнес-моделі консалтингової діяльності в сфері управління розвитком 
підприємств, гармонізації процесних і проектних принципів організації консалтингової діяльності 
через розподіл зон відповідальності та повноважень його  учасників. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 
пропозицій щодо впровадження консалтингового забезпечення управління 
розвитком підприємств, удосконалення організаційно-економічного механізму 
управління консалтинговими компаніями. Основні наукові результати дисертації 
доведено до рівня методичних рекомендацій та прикладного інструментарію, а їх 
використання дає змогу підвищити результативність консалтингової підтримки 
розвитку підприємств. Прикладне значення наукових результатів дослідження 
полягає у такому: 
− результати аналітичного дослідження щодо стану, тенденцій та проблем 

розвитку вітчизняних підприємств у контексті визначення напрямів подолання 
кризових явищ, рекомендації щодо удосконалення механізму управлінського 
консультування органами і установами державного управління використано в 
діяльності Департаменту управління та реформування об’єктів державної власності 
Міністерства економіки України (довідка №3206-25/31 від 1.03.2010); 
− науково-практичні висновки та рекомендації щодо впровадження 

управлінських інструментів і механізму консалтингової підтримки для забезпечення 
довгострокового розвитку підприємств використано Комітетом з питань 
промислової і регуляторної політики та підприємництва Верховної ради України 
при розробці проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законів 
України» (щодо державно-приватного партнерства) та «Про індустріальні парки» 
(довідка 04-31/12−150/45836 від 15.03.2012);  
− науково-методичні рекомендації щодо консалтингового забезпечення проектів 

розвитку,  принципів і механізмів взаємодії  учасників консалтингового процесу під 
час розробки та реалізації національних проектів використано у діяльності 
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (довідка 
№ 1/06-3-140 від 24.02.2012); 
− науково-дослідні результати вивчення інституціональних засад консалтингової 

діяльності покладені в основу «Програми розвитку професіоналізації 
управлінського консультування в Україні», що знайшло відображення у програмних 
документах Всеукраїнської асоціації консультантів з управління: стратегії розвитку 
асоціації, школи консультантів з управління, національному стандарті 
консалтингових послуг з управління, етичному кодексі консультанта (довідка № 3 
від 12.01.2012); 
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− методичні розробки з управління результативністю консалтингової компанії, 
впровадження процесно-орієнтовного управління, методичні рекомендації 
обчислення витрат на надання консалтингових послуг  у діяльності ТОВ «Група 
стратегічного консалтингу», м. Київ (довідка № 2 від 10.01.2012 р.); 
− методичні рекомендації щодо формування і реалізації проектів розвитку 

підприємства, практичні рекомендації щодо ідентифікації вигід і витрат проекту 
впровадження процесного управління, розробки фінансових параметрів та 
нефінансових індикаторів для оцінки його ефективності на ВАТ 
«Південтеплоенергомонтаж» (довідка № д-87 від 18.07.2008);  
− основні теоретико-методичні результати дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні курсів 
«Управління консалтинговою діяльністю», «Управління розвитком компанії», 
«Проектний менеджмент» (довідка  від  12 січня 2012 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 
дослідженням і містить розв’язання актуальної наукової проблеми теоретико-
методологічного забезпечення управлінського консультування розвитку 
підприємств. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, 
здобуто автором самостійно та викладено у його наукових працях. Обсяг особистого 
внеску у працях, які написані у співавторстві, зазначено окремо у списку 
опублікованих праць. Положення і результати кандидатської дисертації в 
дослідженні не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідалися та отримали схвальну оцінку на міжнародних і   
вітчизняних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях: 
«Становлення  національної економіки України» (м. Львів, жовтень 1995 р.); 
«Управління проектами: стан та перспективи» (м. Миколаїв, вересень 2005 р.); 
«Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, 
методологія та практика» (м. Київ, жовтень 2005 р.); «Економічна організація та 
економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку» (м. Київ, лютий 
2007 р); «Экономическое развитие: теория и практика», (м. Санкт-Петербург, 
квітень 2007 р.); «Економіка підприємства: теорія та практика» (м. Київ, березень 
2008 р., квітень 2010 р.); «Сталий розвиток підприємств сфери послуг» (м. Ялта, 
жовтень 2009 р.); «Актуальні проблеми і перспективні напрямки управління 
економічним розвитком вітчизняних підприємств» (м. Кривий Ріг, травень 2009 р.); 
«Україна – Польща - ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Вроцлав, 
березень 2010 р.); «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія 
випереджаючого розвитку»  (м. Донецьк, квітень 2010 р.);  «Управління 
інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 
травень 2010 р.); «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та 
практика» (м. Харків, листопад 2010 р.); «Маркетинг інновацій і інновації в 
маркетингу» (м. Суми, жовтень 2011 р.); «Стратегія підприємства: адаптація 
організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів» (м. Київ, листопад 
2011 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 53 
наукових працях загальним обсягом 90,92 д.а., з них особисто автору належить 
67,82 д.а., у тому числі: одноосібна монографія «Управлінське консультування: 
концепція, організація, розвиток» (19,05 д.а.), 3 колективні монографії, 2 навчальних 
посібника, 30 статей в наукових фахових виданнях України, 17 публікацій в інших 
наукових виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 
складає 360 сторінок, у тому числі: 54 рисунка на 30 сторінках, 27 таблиць на 33 
сторінках, 8 додатків на 58 сторінках і список використаних джерел з 436 
найменувань на 35 сторінках. 

  
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 
об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичну 
значущість отриманих наукових результатів, наведено відомості щодо їх апробації. 

У розділі 1 «Парадигмальні засади управлінського консультування» 
розкрито генезис менеджмент-консалтингу як професійної і підприємницької 
діяльності та виявлено передумови становлення управлінського консультування як 
наукової дисципліни, визначено концептуальні засади управлінського 
консультування як науково-дослідницької діяльності, формалізовано дисциплінарну 
матрицю парадигми управлінського консультування, систематизовано 
проблематику розвитку підприємств як предметної сфери управлінського 
консультування. 

Узагальнення широкого кола наукових праць з дослідження становлення 
менеджмент-консалтингу і управління розвитком підприємств дозволило засвідчити 
змістовні трансформації природи, механізмів і ключових чинників консалтингового 
забезпечення розвитку соціально-економічних систем. Закономірним наслідком цих 
трансформацій стала зміна ролі і паттернів впливу управлінського консультування у 
процесі забезпечення стійкого довгострокового розвитку підприємств. Для 
розуміння якісних змін змістового наповнення консалтингової діяльності 
запропоновано виокремлювати чотири періоди розвитку управлінського 
консультування,  визначені за характером організації та здійснення діяльності 
консультантів.  

Дослідження генезису менеджмент-консалтингу уможливило визначення його 
як провідного інфраструктурного інституту економіки, що сприяє якісному 
поліпшенню окремих економічних суб’єктів мікро-, мезо- і макрорівнів, як 
напрямку економічної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг у сфері 
управління, що робить значний внесок у створення валового внутрішнього продукту 
країни та як складової єдиного світового інформаційного простору, що формує 
сферу нових знань, інструментів, технологій управління. Триєдина природа 
управлінського консультування зумовлює становлення його наукової 
дисциплінарності, яка проявляється у наявності дослідницької підсистеми в 
консультаційному процесі, здійсненні трансляції когнітивних знань і результатів 
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науково-дисциплінарної діяльності, кооперуванні, що відбувається через 
виробництво та відтворення форм науково-дисциплінарного спілкування та 
професіоналізації, що проявляється через формування та відтворення професійної 
спільноти консультантів (табл.1).  

Таблиця 1 
Характеристика управлінського консультування як наукової дисципліни 

Базальні 
підсистеми 

наукової 
дисципліни 

Проторівні науково-
дисциплінарної 

діяльності 

Прояви в управлінському 
консультуванні 

Індикатори розвиненості 
наукової дисципліни 

Дослідження  Спеціальна сфера 
явищ, що вивчається 

Об’єкт: процеси вдосконалення 
системи управління 
підприємством та забезпечення 
його розвитку 

Чітко визначений об’єкт 
дослідження 

Методологічна 
діяльність 

Метапредмет: принципи, форми, 
методи, концепції, механізм 

консалтингового забезпечення 
розвитку підприємств 

Предметна визначеність 
сфери дослідження  

Трансляція  Науково-інформаційна 
діяльність 

Онтологія управлінського 
консультування 

Усталеність понятійно-
категоріального апарату  

Публікаційний архів 
дисципліни 

Поява основоположних 
публікацій 

Кооперування  Науково-
дисциплінарна 
спільнота 

Термінальні заходи (конференції, 
тренінги тощо) 
Професійні об’єднання 
(асоціації, спілки) 

Виникнення національних, 
регіональних і 
міжнародних професійних 
організацій і асоціацій 

Професіоналіза
ція  

Ареал 
професіонального 
резерву 

Спеціальна підготовка фахівців у 
бізнес-школах, ВНЗ, спеціальних 
сертифікованих центрах 

Створення інститутів 
досліджень та навчання 

Становлення наукової дисциплінарності управлінського консультування 
зумовлює формування його онтології, розробку дисциплінарної матриці, яка 
описуватиме семантичну сутність предметної сфери досліджень та визначатиме 
логічні взаємозв’язки між ними (рис.1). 

Наголошуючи на науковій дисциплінарності управлінського консультування 
та уточнюючи характер робіт, що їх виконують фахівці в процесі консультування, 
запропоновано виділяти два типи консультування – проблемно-орієнтоване та 
знаннєво-компетенційне. Проблемно-орієнтоване консультування визначено як 
практичну діяльність з виявлення та вирішення проблемних аспектів розвитку 
клієнтських організацій на основі використання професійних знань, навичок та 
вмінь консультантів. Знаннєво-компетенційне консультування трактується як 
науково-дослідна та освітня діяльність, спрямована на підвищення ефективності і 
результативності управління розвитком підприємств шляхом продукування та 
поширення нових знань у сфері управління організаціями. 

Виявлена триєдина природа та доведена наукова дисциплінарність 
управлінського консультування створили необхідні передумови для окреслення 
предметних сфер компетентності управлінського консультування на основі 
ідентифікації та систематизації проблем розвитку зарубіжних і вітчизняних 
підприємств. У цьому контексті отримано наукові результати теоретико-
методологічного та прикладного характеру, серед яких найвагомішими вважаємо 
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побудову онтології розвитку соціально-економічної системи, що відображає склад і 
взаємозв’язок основних детермінант категорії «розвиток» в економічній та 
управлінській науках, а також групування управлінських проблем розвитку 
вітчизняних підприємств на основі висновків проведеного аналітичного 
дослідження  300 українських підприємств упродовж 2008-2010 рр., що обумовило 
пріоритетність та затребуваність консультаційних продуктів і послуг.  

У розділі 2 «Аналітична характеристика управлінського консультування 
розвитку підприємств» визначено динаміку індустрії менеджмент-консалтингу в 
світовому господарстві та регіональні особливості сфери управлінського 
консультування, проведено системний аналіз практики управління розвитком 
вітчизняних підприємств, виявлено проблематику та окреслено перспективи 
управлінського консультування в Україні. 

Виявлення тенденцій розвитку управлінського консультування доводить відсутність єдиного 
методологічного інструментарію та стандартів ідентифікації меж консалтингової індустрії. 
Встановлено, що більшість проведених досліджень базуються на традиційному методологічному 
підході до оцінювання галузевого ринку, його сегментуванні та визначенні впливових чинників 
попиту та пропозиції. Задля виявлення загальної динаміки управлінського консультування у 
роботі зроблено припущення, що ринок консалтингу обмежується суто зовнішнім 
консультуванням, вимірювання його обсягу (розміру) здійснюється на підставі сукупного доходу 
(виторгу) від реалізації консалтингових послуг упродовж заданого часового періоду в певному 
географічному просторі. 
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Рис. 1. Семантична сутність і логічні зв’язки основних понять та категорій управлінського консультування



Виявлені тенденції світового розвитку управлінського консультування 
показали, що ця сфера діяльності перетворилася на глобальну індустрію (рис.2). 
Світова фінансово-економічна криза вплинула не лише на скорочення попиту 
на консалтингові послуги, а й суттєво змінила його продуктову, географічну і 
клієнтську структури. Зокрема, за ознакою функціонального призначення 
консалтингового продукту з 2009 року позитивні темпи приросту притаманні 
компаніям, які діють у сегменті бізнес-консультування та управління 
персоналом, тоді як консультування у сферах інформаційних технологій, 
стратегічного й операційного менеджменту характеризуються спадними 
темпами приросту. Досліджуючи структуру споживання консалтингових 
послуг, встановлено, що починаючи з 2009 р. активними клієнтами 
консалтингових фірм є компанії фінансового, комунального, 
телекомунікаційного секторів та засобів масової інформації. Відмітною 
тенденцією 2009-2011-х рр. виявляється входження на ринок консалтингових 
послуг організацій та установ державного сектору (рис.3). 
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Рис. 2. Динаміка зростання світового ринку 
консалтингових послуг у 2006–2013 рр. (укладено автором 
за даними Kennedy Consulting Research & Advisory) 

Рис. 3. Структура попиту на консалтингові послуги на 
глобальному ринку у 2010 р. (укладено автором за 
даними Kennedy Consulting Research & Advisory) 

 
За результатами виявлених тенденцій розвитку географічних сегментів ринку 

управлінського консультування встановлено, що його визначальною детермінантою є рівень 
фінансово-економічного розвитку країни або окремих бізнесових кластерів, які створюють 
попит на інноваційні управлінські технології. За географічною ознакою лідером у 
споживанні консалтингових послуг залишається регіон Північної Америки. Спостерігається 
тенденція активного зростання сфери управлінського консультування у східних і 
європейських країнах з високими темпами розвитку економіки. Протягом 2002-2010 рр. за 
часткою менеджмент-консалтингу у ВВП країни лідирували Німеччина, Франція, Велика 
Британія та Італія. Порівняння продуктової структури світового та європейського ринків 
управлінського консультування показало, що, по-перше, в європейських країнах 
спостерігається зростання попиту на послуги з бізнес-консультування, що відповідає 
світовим тенденціям розвитку консалтингового ринку, по-друге, частка послуг 
консультування з інформаційних технологій для європейських країн значно нижча, ніж у 
світовому просторі.  

В Україні основними детермінантами формування і розвитку вітчизняного консалтингу 
є: урізноманітнення й ускладнення проблемних питань, які менеджмент українських 
підприємств не може вирішити самостійно; прагнення до стратегічної співпраці підприємств 
з консалтинговими компаніями; активізація попиту на консалтингові послуги з боку середніх 
і невеликих підприємств; можливість доступу до унікальних знань, досвіду та знаннєвих 
технологій, які набуваються менеджментом і персоналом підприємств у процесі співпраці з 
консультантами. Виявлено, що становлення українського менеджмент-консалтингу пройшло 
п’ять етапів (рис.4). Дослідження структури попиту на продукти і послуги менеджмент-
консалтингу в Україні засвідчує, що значна їх частка належить консультаціям у сферах 
стратегічного, інформаційного та інвестиційного консалтингу (рис. 5). 
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4 етап
(2001 2005 рр.)−

Стрімке зростання вітчизняного ринку управлінського 
консультування, активний маркетинг управлінських

технологій та інструментів розвитку, посилення попиту 
на проблемно-орієнтований консалтинг стратегічного,

фінансового й інформаційного спрямування

2 етап
(1987 1996 рр.)−

Міжнародна консалтингова підтримка проектів 
створення ринкової інфраструктури з боку міжнарод-

них організацій (USAID, TACIS, Know-how), вихід 
на український ринок глобальних аудиторських фірм, 

створення українських консалтингових центрів

5 етап
(від 2006 р.)

Інтеграція українського менеджмент-консалтингу 
в глобальний ринок управлінського консультування,
професійну спільноту консультантів з управління,

формування знаннєво-компетенційного
консультування

3 етап
(1997 2000 рр.)−

Легітимізація управлінського консалтингу в Україні.
Збільшення кількості вітчизняних консалтингових

компаній. Заснування української асоціації
менеджмент-консультантів

1 етап
(до 1986 р.)

Розроблення і впровадження наукових методів 
організації виробництва і праці. Перші консалтингові 

центри у Москві, Новосибірску, Таллінні

    

15 

15 

15 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 %

розроблення стратегії

впровадження 
інформаційних технологій

розробка інвестиційних 
проектів

управління персоналом
впровадження системи 
управління проектами

впровадження 
бюджетування

розроблення системи 
управління взаємовідно-

синами з клієнтами (CRM)
розроблення збалансованої 

системи показників

реінжерінг бізнес-процесів

підвищення ефективності 
операційної діяльності

впровадження тотальної 
системи управління 

якістю (TQM)
удосконалення системи 

управління витратами 2 

2 

7 

12 

12 

12 

27 

34 

39 

 
 
Рис. 4. Етапи становлення управлінського 

консультування в Україні 
Рис. 5. Структура попиту на консалтингові 

послуги в Україні у 2010 році 
 
Перспективними напрямами співпраці українських підприємств і консалтингових 

компаній визнано кросфункціональні сфери управлінського консультування, а саме: 
розроблення й впровадження систем корпоративного фінансового та процесного управління і 
ризик-менеджменту, управління вартістю компанії, консультаційний супровід проектів 
злиття та поглинання компаній тощо. Прогнозується активізація співпраці у сфері 
управління ризиками, розроблення і реалізації проектів реструктуризації та організаційного 
розвитку компаній. 

У розділі 3 «Інституціональні аспекти управлінського 
консультування: світові та вітчизняні реалії» ідентифіковано принципи, 
складові та етапи інституціоналізації управлінського консультування, 
систематизовано світовий досвід легітимізації, стандартизації та 
професіоналізації консалтингової діяльності, визначено стан і запропоновано  
напрями посилення професіоналізації управлінського консультування в 
Україні.  
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нерозривно пов’язано з формуванням інституціональних засад його розвитку.  

Розглядаючи інституціоналізацію управлінського консультування у 
контексті формалізації процесу його становлення, запропоновано 
виокремлювати такі його складові: професійна ідентифікація, легітимізація та 
стандартизація. Професійна ідентифікація характеризується визначенням 
спеціальних знань, навичок, компетенцій, які дають можливість виокремити 
діяльність у сфері управлінського консультування з інших видів 
підприємницької діяльності. Легітимізація полягає у визнанні правового 
статусу діяльності у сфері менеджмент-консалтингу. Стандартизація 
консультування проявляється у формуванні та підтримці професійних 
стандартів діяльності, розвитку професійної сертифікації. 

На основі вивчення теоретичних концепцій та результатів емпіричних досліджень 
запропоновано професіоналізацію управлінського консультування будувати на 
дескриптивній моделі професії консультанта з управління, згідно якої ключовими ознаками 
професії є: сукупність системи спеціальних професійних знань; академічна підготовка 
фахівців; професійна самоідентифікація консультантів; наявність професійних об’єднань; 
формування професійної культури, норм і стандартів поведінки; визнання суспільством 
цінності консультування, його юридично-правова ідентифікація.  

Дослідження легітимізації управлінського консультування в Україні дозволяє 
стверджувати, що відбувається його становлення як інституту експертної влади. Для 
забезпечення інформаційної прозорості і подальшої інтернаціоналізації консалтингової 
діяльності запропоновано внести зміни у національний КВЕД, де виокремити управлінське 
консультування як окремий вид економічної діяльності. Обґрунтовано, що визначальну роль 
для неформальної легітимізації управлінського консультування відіграють професійні 
об’єднання консультантів, що підтверджує тезу про взаємозв’язок і взаємообумовленість 
двох складових інституціоналізації управлінського консультування – професійної 
ідентифікації та легітимізації. 

Встановлено, що процеси інтернаціоналізації управлінського консалтингу за умов 
глобалізації світової економіки створили необхідні передумови для впровадження 
стандартизації консалтингових послуг і професійної ідентифікації консультантів з 
управління. Високий рівень невизначеності й реляційності консалтингових послуг 
запропоновано долати формуванням стандартів управлінського консультування, що має 
привести до: а) створення еталонних принципів діяльності членів професійного товариства; 
б) подолання бар’єра закритості і непрозорості консалтингового процесу; в) зниження 
ризиків консультування, транспарентності у взаємовідносинах «консультант – клієнт»; 
г) підвищення рівня його професіоналізації; д) зростання якості консультування; 
е) інформаційної відкритості передового досвіду практик менеджмент-консалтингу; ж) 
розширення доступу національних консалтингових компаній до таких сегментів ринку, як 
консультування державного сектору та виконання міжнародних проектів.  

Виявивши тенденції розвитку менеджмент-консалтингу в Україні, вважаємо, що 
сьогодні склалися об’єктивні передумови його професіоналізації, які полягають у 
застосуванні національного стандарту надання послуг з управлінського консультування, 
дотримання ціннісних принципів професійної поведінки,  формуванні бази знань, системи 
підготовки і професійного розвитку консультантів з управління.  

У розділі 4 «Знаннєва природа та організаційна архітектоніка  
консалтингової компанії» розкрито знаннєву природу діяльності 
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консалтингових компаній, виявлено чинники впливу на організаційну побудову 
консалтингового процесу, запропоновано впровадження процесно-проектного 
підходу щодо організаційно-економічної конфігурації консалтингової компанії. 

Віднесення консалтингових компаній до знаннєвих організацій обумовлює 
створення концептуальних засад знаннєво-компетенційного консалтингу та 
засвідчує наукову дисциплінарність управлінського консультування. 
Ґрунтуючись на методологічних засадах ціннісно-орієнтованого моделювання, 
запропоновано подавати організаційну конфігурацію управлінського 
консультування як ланцюг взаємопов’язаних видів діяльності, які спрямовані на 
формування доданої цінності від створення консалтингових продуктів і надання 
професійних послуг з виявлення та вирішення проблем розвитку підприємства-
клієнта (рис.6).  

Виходячи із запропонованої архітектоніки процесів управлінського 
консультування, розроблено матрицю позиціонування консалтингових 
компаній за критеріями їх участі у створенні сукупної доданої цінності та ціни 
консультування. Специфічним проявом сфери управлінського консультування 
визнано феномен компаній-світових лідерів управлінського консультування, 
ціннісна пропозиція яких повністю охоплює весь галузевий ланцюжок 
створення цінності. Тому більшість невеликих консалтингових компаній 
позиціонує свою діяльність переважно у сегменті проблемно-орієнтованого 
консультування. Їхня ціннісна пропозиція формується за рахунок експертної 
допомоги у вирішенні конкретних завдань підприємства-клієнта на базі відомих 
управлінських концепцій та технологій, що дає їм можливість утримувати 
низькі ціни на свої послуги. 

Ґрунтуючись на аналізі конфігурації доданої цінності консалтингових 
організацій, виявлено значну розбіжність у профілях ціннісної пропозиції 
представників знаннєво-компетенційного та проблемно-орієнтованого 
консультування: у структурі доданої цінності знаннєво-компетенційного 
консультування домінують такі її складові, як формування бази управлінських 
знань і розроблення консалтингових продуктів, а в структурі проблемно-
орієнтованого консультування ключова цінність пов’язана з наданням 
експертної допомоги в реалізації проектів розвитку.  



 6 
  

 

Рис. 6. Архітектоніка процесу створення цінності управлінського консультування 

Визначення ціннісних характеристик управлінського консультування 
обумовило можливість формування моделі ціннісної пропозиції окремої 
консалтингової компанії, яка має бути покладена в основу її організаційно-
економічної конфігурації. Доведено, що внаслідок нематеріальної природи 
консультаційного продукту та вагомої ролі в консалтинговому процесі 
взаємодії консультанта і клієнта, в ціннісній пропозиції консалтингових 
компаній переважають атрибутивні характеристики продукту репутаційного 
рівня. За результатами проведеного анкетування керівників 52 вітчизняних 
консалтингових компаній узагальнено найпоширеніші архетипи сприйняття 
консультантів, до яких віднесено: «постачальник нових знань», «провідник 
рефлексії», «каталізатор негативного сприйняття проблеми», «ретранслятор-
комунікатор». 

Запропоновано концептуальне уявлення управлінської матриці 
консалтингової компанії, що ґрунтується на принципах процесно-проектного 
управління, індивідуалізації та інноваційності консалтингового процесу, 
дихотомії професійної і бізнесової складових управлінського консультування. 
Незважаючи на методологічну розбіжність двох концепцій організації бізнес-
діяльності, практика сучасного консалтингу органічно поєднує базові принципи 
проектного і процесного управління. Відповідно до принципів процесно-
орієнтованого управління при формуванні моделі консалтингової співпраці 
запропоновано виокремлювати такі ключові бізнес-процеси: ідентифікація 
потреби клієнта з метою розвитку його організації, формування ціннісної 
пропозиції для клієнта, розроблення індивідуалізованого консалтингового 
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продукту, формування механізму впровадження змін у клієнтській організації, 
створення необхідних передумов для проведення якісних змін у клієнтській 
організації, супровід впровадження змін та моніторинг розвитку компанії. 

Інноваційний характер консалтингової діяльності, переважно терміновий 
принцип і наявність бюджетного обмеження взаємодії консультанта з 
клієнтською організацією зумовлюють поширення проектного принципу 
організації консультування. Виявлено, що застосування інструментарію 
проектного управління в практиці консалтингових підприємств утворює низку 
проблем методологічного та практичного характеру. За результатами 
узагальнення практики реалізації проектів в управлінському консультуванні 
здійснено семантичну ідентифікацію консалтингових проектів, їх ключових 
ознак, а також особливостей застосування проектної методології в 
консалтинговому бізнесі. Під консалтинговим проектом запропоновано 
розуміти організаційну форму взаємодії консультантів з клієнтськими 
організаціями в межах консалтингового процесу, що виявляється через 
комплекс заходів, спрямованих на якісну зміну стану клієнтської організації 
задля досягнення визначених цільових параметрів її розвитку з урахуванням 
встановлених ресурсних і часових обмежень. Визначено, що на відміну від 
традиційного трактування проекту, специфічною ознакою консалтингових 
проектів є їх належність до класу активних проектів, яким притаманна 
реалізація в умовах нестійкого та невизначеного середовища,  внаслідок чого 
консалтингові проекти можуть характеризуватися нечіткими кількісними 
параметрами, розмитістю меж етапів їх виконання та відсутністю чітких 
термінів досягнення результатів. 

У розділі 5 «Результативність управлінського консультування» 
обґрунтовано концептуальні положення оцінювання результативності 
управлінського консультування, запропоновано критерії та показники 
результативності знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтованого 
консультування, розроблено концептуальні засади та методичні положення 
обчислення економічних параметрів діяльності консалтингової компанії. 

Систематизація і конструктивний аналіз підходів щодо оцінювання 
ефективності консалтингової діяльності дозволили визначити найпоширеніші 
об’єкти такого оцінювання, до яких віднесено: сукупність прямих результатів 
консультування; ступінь відповідності результатів консультування намірам 
(очікуванням клієнта); рівень відповідності консалтингових послуг 
професійним стандартам та якості консалтингових процесів; а також 
екстерналії, що виникають на різних рівнях економічних систем – державному, 
регіональному, на рівні консалтингової і клієнтської організацій, та інтерналії 
на рівні консалтингового проекту. 

Ґрунтуючись на концепції визначення ефективності діяльності як 
властивості системи економічно витрачати ресурси з метою досягнення певних 
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результатів діяльності, під економічною ефективністю управлінського 
консультування запропоновано розуміти результативність досягнення 
встановлених цільових настанов розвитку клієнтської системи в означений 
часовий період за певним рівнем організаційно-технологічного розвитку та 
умов невизначеності, що відображає формалізована система обмежень (1): 

 

                              (1) 

де Е – економічна ефективність управлінського консультування; Ri –
 результати консультування; рi(Ri) – вірогідність досягнення цих результатів; 
C [c(R i);рі(R i)] – витрати на досягнення цих результатів при заданій 
вірогідності; 
CТ  цільові витрати на консультування. 

Запропонований у роботі методичний підхід до оцінки ефективності 
управлінського консультування ґрунтується на ідеї максимізації доданої 
цінності для клієнтів шляхом оптимізації бізнес-процесів та забезпечення 
раціонального використання ресурсів для їх здійснення. Тому дослідження 
проблематики оцінювання управлінського консультування сфокусоване на 
визначенні результатів управлінського консультування та їх декомпозиції за 
ланками ланцюга створення доданої цінності, уточненні форм прояву 
результатів консалтингової діяльності та розробці критеріїв та індикаторів 
результативності управлінського консультування. 

Ураховуючи виявлене в ході дослідження розмаїття результатів 
консалтингової діяльності внаслідок поліаспектності її природи,  
запропоновано вирізняти результативність управлінського консультування за 
рівнем прояву результатів, що проявляються на глобальному, макро- і 
мікрорівнях, формою їх матеріального втілення (консалтингові продукти і 
консалтингові послуги), характером об’єктивності вимірювання (об’єктивні і 
когнітивні) та механізмом прояву (безпосередній і опосередкований). 
Декомпозиція цінності, що генерується у процесі взаємодії консалтингової та 
клієнтських організацій, зумовила можливість виокремлення декількох її рівнів, 
в тому числі рівень індивідуалізованої цінності для працівників або позиційних 
груп клієнтської організації, цінність, яку отримує клієнтська організація на 
рівні вирішення проблеми та синергійна цінність клієнтської організації, яка 
визначається як сукупність усіх прямих і побічних ефектів, явних і прихованих 
вигод, що утворюються внаслідок консалтингової взаємодії, а також варто 
розглядати цінність, що формується безпосередньо у консалтинговій компанії. 
Сформульовано та підтверджено робочу гіпотезу про те, що на 
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індивідуальному і груповому рівнях додана цінність управлінського 
консультування, яку традиційно вважають вторинною (прихованою) вигодою 
консалтингового процесу, фактично утворює інноваційне середовище 
впровадження консалтингових змін (рис. 7). 

Ґрунтуючись на концепції дихотомії управлінського консультування (УК), 
визначено та розмежовано результати знаннєво-компетенційного і проблемно-
орієнтованого консультування. Результати науково-дослідної діяльності 
знаннєво-компетенційного консультування проявляються у формі 
консалтингових продуктів (аналітичних звітів, методик, концепцій, наукових 
публікацій, доповідей на професійних конференціях, методичних матеріалів 
навчальних семінарів і тренінгів тощо), що можуть бути відчужені від 
консультанта. Тому для вимірювання кількісних параметрів результатів 
знаннєво-компетенційного консультування рекомендовано застосування 
показників ефективності науково-дослідної діяльності. Якісна характеристика 
результатів знаннєво-компетенційного консультування визначається рівнем 
актуальності, перспективності, інноваційності та адекватності розроблених 
консультантами наукових продуктів.  

 

 
 

Рис. 7. Поліаспектна  природа результативності управлінського консультування 

 

Результати проблемно-орієнтованого консультування набувають форми 
консалтингової послуги, яка не може бути відчуженою від консультанта. Її 
якість цілком залежить від кваліфікації та професіоналізму консультантів, а 
також інноваційного потенціалу персоналу клієнтської організації. 
Встановлено, що ціннісні параметри результатів проблемно-орієнтованого 
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консультування мають значний діапазон у залежності від потреб і запитів 
клієнтської організації. Для оцінювання результативності управлінського 
консультування, що спрямована на забезпечення розвитку складних відкритих 
систем, якими є сучасні підприємства та компанії, запропоновано 
використовувати систему вимірювання, яка побудована як тріада «критерії – 
індикатори – показники». З метою забезпечення цілеспрямованого впливу на 
розвиток консалтингових компаній знаннєво-компетенційного і проблемно-
орієнтованого спрямування розроблено систему вимірників їх результативності 
(табл. 2).  

 Таблиця 2 

ПРИКЛАД СИСТЕМИ ВИМІРНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КОНСАЛТИНГОВИХ 
КОМПАНІЙ  
ЗНАННЄВО-КОМПЕТЕНЦІЙНОГО І ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
СПРЯМУВАННЯ 
 

Знаннево - компетенційне консультування Проблемно-орієнтовне консультування 
Стратегічні 
орієнтири 

Індикатори 
результативності 

Стратегічні 
орієнтири 

Індикатори 
результативності 

Фінансові аспекти 
Підвищення 
прибутковості 
діяльності 

Приріст сукупного виторгу 
Рентабельність підприємства 
Рівень доходів на одного консультанта 

Підвищення 
прибутковості 
діяльності 

Приріст сукупного виторгу. 
Рентабельність підприємства 
Рівень доходів на 1 консультанта 

Збільшення 
дохідності 
дослідницької 
діяльності  

Частка витрат на дослідницьку діяльність 
у сукупних витратах підприємства 
Вартість нових консалтингових продуктів 

Зниження витрат 
на залучення нових 
клієнтів 

Частка витрат на маркетинг у 
сукупних витратах підприємства 
 

Зниження витрат на 
розробку нових 
консалтингових 
продуктів 

Прибутковість консалтингового продукту 
Кількість часу на розробку нових 
управлінських інструментів 

Зниження витрат 
на підготовку і 
реалізацію 
консалтингових 
проектів 

Прибутковість консалтингового 
проекту  
Частка витрат на оплату праці 
консультантів в операційних 
витратах 

Ринкові і клієнтоорієнтовані аспекти 
Розроблення 
унікальних методів і 
підходів розв’язання 
проблем розвитку 
підприємств 

Частка в структурі продажів інноваційних 
консалтингових продуктів 
 

Підвищення рівня 
задоволення 
клієнтів  

Частка лояльних клієнтів 
Частка клієнтів, що рекомендували 
послуги іншим клієнтам 

Формування іміджу 
компанії з власною 
методологією 
консалтингових 
продуктів 
 

Кількість позитивних посилань в 
інформаційному просторі на ексклюзивні 
консалтингові продукти компанії 
Залучення фахівців консалтингової 
компанії до експертних рад урядових та 
неурядових установ 
Кількість надрукованих статей, що 
висвітлюють методологію консалтингових 
продуктів  

Підвищення 
результативності 
залучення нових 
клієнтів  

Витрати часу консультантів на 
залучення нових клієнтів 
Рентабельність консалтингових 
проектів, що реалізовані для нових 
клієнтів 

Підвищення 
обізнаності 
потенційних клієнтів 
в управлінських 
технологіях розвитку 
підприємств  

Частка клієнтських організацій за 
цільовими сегментами, що володіють 
інформацією про консалтингову 
компанію, її консультантів і продукти 
Кількість навчальних семінарів з 
методології консалтингових продуктів 

Поглиблення 
спеціалізації 
консалтингових 
проектів 

Частка проектів, що відповідають  
предметно-функціональній сфері 
діяльності консалтингової компанії   
Частка доходів консалтингової 
компанії за профілем спеціалізації 
консалтингової компанії 

Аспекти внутрішньої організації 
Підвищення 
продуктивності 
діяльності 
консультантів 

Тривалість розробки нових 
консалтингових продуктів 
Кількість ексклюзивних продуктів, 
роблених консультантами компанії за рік 

Підвищення 
продуктивності 
діяльності 
консультантів 

Величина доходу на одного 
консультанта 
Частка часу роботи консультанта, 
що оплачується клієнтом 
Вартість однієї години роботи 
консультанта 

Розвиток системи 
управління знаннями 
компанії 

Створена база знань консалтингової 
компанії 
Частка часу, яку витрачають консультанти 
на спільне обговорення методології 
консалтингових продуктів 

Розвиток системи 
управління 
знаннями компанії 

Сформована бібліотека проектів  
Частка часу, що витрачають 
консультанти на спільне 
обговорення методології 
консалтингових  проектів 
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Наявність системи кодифікації неявних 
знань 

Аспекти розвитку організації і персоналу 
Зростання 
кваліфікації 
персоналу 

Кількість проведених внутрішніх 
конференцій і семінарів, присвяченим 
методології продуктів 
Кількість дослідницьких проектів, які 
реалізує консалтингова компанія 
Кількість годин, що витрачає консультант 
на дослідницьку діяльність  
Кількість поведених внутрішніх семінарів 

Зростання 
кваліфікації 
персоналу 

Кількість професійних сертифікатів, 
що отримали консультанти 
Підвищення кваліфікації і 
компетенцій консультанта за 
рахунок розширення зон предметної 
спеціалізації 

Підвищення мотивації 
персоналу 

Рівень цитування консалтингових ідей і 
поширення технологій 
Рівень погодинної оплати праці 
консультанта 

Підвищення 
мотивації 
персоналу 

Плинність кадрів ключового 
персоналу 
Рівень погодинної оплати праці 
консультанта 

 

У контексті економічних засад управлінського консультування 
залишаються науково не дослідженими питання визначення фінансово-
економічних результатів консалтингової діяльності та виокремлення впливових 
чинників її формування і розробки концептуальних аспектів управління 
результативністю консалтингової діяльності. Тому в роботі наведено 
результати дослідження економічного аспекту управлінського консультування, 
здійсненого на теоретико-методологічній платформі теорії трансакційних 
витрат, концепції зовнішніх ефектів, вихідних положеннях процесного 
управління та сучасній концепції результативності. 

За результатами узагальнення теоретико-методичних та нормативно-
регламентуючих підходів щодо калькулювання собівартості консалтингових 
продуктів і послуг, а також даних про практику їх застосування, зроблено 
висновок, що поширені методи повної та неповної калькуляції витрат у 
консалтинговому бізнесі не дають можливості достовірно обчислювати вартість 
консалтингової послуги (проекту) внаслідок значних витрат ресурсів, що прямо 
не пов’язані з їх наданням; існуючі методи калькулювання витрат, що 
побудовані на принципах обчислення вартості ресурсів, витрачених за період, 
не відображають зв’язку зі сформованою у консалтинговому процесі цінністю; 
діючі системи калькулювання не дають можливості обчислення вартості 
наданих консалтингових послуг з урахуванням вартості створення 
консалтингових продуктів, які є системоутворюючою платформою 
консалтингового бізнесу. 

З метою посилення теоретико-методичного забезпечення розрахунку 
фінансових результатів консалтингової діяльності для обчислення витрат 
консалтингових продуктів і послуг обґрунтовано доцільність застосування 
ABC-концепції (від англ. Activity-Based Costing), що ґрунтується на 
калькулюванні витрат за процесами (або видами діяльності). Для обчислення 
вартості консалтингових продуктів і послуг запропоновано використовувати 
драйвери витрат як носії створення доданої цінності, які поділяються на 
драйвери ресурсів і драйвери об’єктів витрат. Драйвер ресурсу − параметр, 
згідно з яким вартість ресурсу переноситься на вартість бізнес-процесу. 
Драйвер об’єкту витрат відображає кореляцію між  утвореною доданою 
цінністю і характеристикою унікального набору ресурсів, необхідних для 
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здійснення бізнес-процесу та отримання запланованої конфігурації кількісного і 
якісного формату результатів. Такий методичний підхід дає можливість 
реалізувати сучасні принципи управління результативністю діяльності 
консалтингової компанії. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичні узагальнення і нове вирішення наукової 
проблеми обґрунтування наукової дисциплінарності, поглиблення 
методологічних засад та розвинення методичного інструментарію 
управлінського консультування розвитку підприємств. Основні результати 
теоретичного, методичного і науково-практичного спрямування є такими: 

1. Узагальнення оприлюднених підходів до періодизації еволюції управлінського 
консультування свідчить, що у науковому середовищі відсутнє єдине бачення критеріїв 
виділення етапів становлення управлінського консультування як самостійної сфери 
професійної діяльності та наукової дисципліни. З метою відображення якісних змін у 
змістовому наповненні консалтингової діяльності, особливостей організації і характеру 
здійснення діяльності консультантів у розвитку управлінського консультування необхідно 
виділяти чотири періоди. Сучасний етап розвитку консалтингової діяльності віддзеркалює 
усі ознаки становлення наукової дисциплінарності управлінського консультування, про що 
свідчать об’єктивні передумови формування науково-дисциплінарного етосу управлінського 
консультування. 

2. Концепція наукової дисциплінарності управлінського консультування розвитку 
підприємств зумовлює необхідність удосконалення його онтології, що описує семантичну 
сутність і визначає логічні взаємозв’язки між ключовими суб’єктами (клієнт, консультант, 
консалтингова компанія) та об’єктами (консалтинговий продукт, консалтингова послуга, 
консалтинговий проект) консалтингової діяльності. На основі сформованої онтології слід 
визначати розширену дефініцію управлінського консультування розвитку підприємств як 
науково-професійну діяльність консультантів зі створення інтелектуальних продуктів і 
надання незалежних професійних послуг. Ґрунтуючись на систематизації ключових завдань і 
критичному аналізі характеру робіт консультантів з управління зроблено висновок про 
необхідність виокремлення двох типів консультування (знаннєво-компетенційного і 
проблемно-орієнтованого УК), розмежування яких дозволяє визначати предметні сфери 
компетентності консультантів з управління розвитком підприємств, а також ідентифікувати 
результати управлінського консультування (продукти і послуги) у науковій та діловій 
(бізнес) сферах. 

3. Виявлення триєдиної природи управлінського консультування обумовило 
необхідність окреслення предметних сфер менеджмент-консалтингу на основі ідентифікації 
та систематизації проблемних питань розвитку зарубіжних і вітчизняних підприємств, що 
дозволяє сформувати онтологію розвитку соціально-економічної системи, яка відображає 
склад і взаємозв’язок основних детермінант категорії «розвиток» в економічній та 
управлінській науках. На основі дослідження діяльності 300 українських підприємств  
упродовж 2008-2010 рр. отримані результати прикладного характеру, які дозволили 
систематизувати наявні управлінські проблеми та визначити рівень актуальності їх 
розв’язання у процесі управління розвитком вітчизняних підприємств; довести 
пріоритетність завдань, що постають перед консалтинговими компаніями та консультантами, 
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визначити ступінь затребуваності продуктів різних сфер компетентності управлінського 
консультування. 

4. Тенденції розвитку світового управлінського консультування свідчать, що ця 
сфера діяльності має всі ознаки глобальної індустрії з високими темпами зростання. 
Починаючи з 2009 року за ознакою функціонального призначення консалтингового продукту 
позитивні темпи приросту демонструють компанії, що діють в сегменті бізнес-
консультування та управління персоналом, тоді як консультування у сфері інформаційних 
технологій, стратегічного й операційного менеджменту характеризуються спадними темпами 
приросту. На основі результатів дослідження структури споживання консалтингових послуг 
встановлено, що починаючи з 2009 року активними клієнтами консалтингових фірм є 
компанії фінансового, комунального, телекомунікаційного секторів та засобів масової 
інформації. На початку 2010-х рр. виявлено тенденцію активізації попиту на консалтингові 
послуги з боку організацій та установ державного сектору. Результати дослідження 
тенденцій розвитку географічних сегментів ринку управлінського консультування дають 
можливість зробити висновок, що ключовою детермінантою, яка нині формує просторовий 
ландшафт ринку управлінського консультування, є рівень фінансово-економічного розвитку 
країн або окремих бізнесових кластерів, які створюють попит на інноваційні управлінські 
технології. 

5. Системна оцінка параметрів розвиненості  управлінського консультування 
розвитку підприємств в Україні свідчить, що періодизацію його становлення слід 
здійснювати на основі узагальнення статистичних даних про динаміку чисельності зайнятих 
та структуру обсягів реалізованої продукції консалтингової діяльності, порівняння місткості 
та темпів приросту (скорочення) національного ринку управлінського консультування, 
динаміки активності та виявлення напрямів співпраці вітчизняних підприємств з 
консультантами та ідентифікації впливових чинників попиту на консалтингові послуги. 
Серед перспективних напрямів становлення управлінського консультування розвитку 
вітчизняних підприємств у майбутньому мають стати крос-функціональні сфери 
консалтингу, в тому числі впровадження корпоративного управління, розроблення систем 
фінансового та процесного управління і ризик-менеджменту, поширення систем управління 
вартістю компанії та консультаційний супровід проектів злиттів і поглинань компаній тощо.  

6. При дослідженні інституціональних аспектів управлінського консультування в 
контексті формалізації процесу його становлення, слід виокремлювати такі складові 
інституціоналізації УК, як професійна ідентифікація, легітимізація та стандартизація. Процес 
визначення професіоналізації управлінського консультування необхідно будувати на основі 
дескрипційної моделі професії консультанта з управління. У легітимізації управлінського 
консультування визначальну роль мають відігравати професійні об’єднання консультантів, 
які повинні забезпечити взаємозв’язок і взаємообумовленість двох складових 
інституціоналізації управлінського консультування — професійної ідентифікації та 
легітимізації. При цьому стандартизація управлінського консультування дає змогу знизити 
високий рівень невизначеності й реляційності консалтингових послуг. 

7. Дослідження легітимізації управлінського консультування в Україні 
засвідчило, що разом з формальним визнанням менеджмент-консалтингу як соціально-
економічного інституту визначальну роль відіграє його неформальна легітимізація, яка 
виявляється через суспільне визнання цінності консультаційної діяльності як інституту 
експертної влади. Серед країн пострадянського простору Україна характеризується 
найсприятливішими умовами розвитку управлінського консультування, що виявляється у: 
визнанні державою професії консультанта, утворенні національних професійних спільнот 
менеджмент-консультантів, успішному розвитку інституту професійної підготовки фахівців 
в сфері консалтингу (у т.ч. в академічному середовищі), реалізації прикладних, а також 
фундаментальних наукових досліджень проблематики управлінського консультування. 
Проте емпіричні дані про функціонування консалтингових компаній в Україні свідчать про 
те, що вітчизняне управлінське консультування має низький рівень професіоналізації. Тому з 
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метою сприяння подальшій професіоналізації вітчизняного управлінського консультування 
розроблено проект професійного стандарту управлінського консультування в Україні. 

8. За результатами вивчення принципів організаційної побудови та практики 
функціонування консалтингових компаній в Україні та світі доведено, що консалтингова 
компанія є знаннєвою організацією, оскільки переважна частка її стратегічних активів 
формується за рахунок залучення і використання інтелектуальних ресурсів (знань), а 
основною метою її діяльності є досягнення конкурентних переваг шляхом створення 
унікальної ціннісної пропозиції, у профілі якої переважаюча частка належить професійним 
знанням консультантів. Визнання консалтингових компаній знаннєвими організаціями 
обумовлює створення методологічних засад знаннєво-компетенційного консалтингу. 
Ґрунтуючись на методологічних засадах ціннісно-орієнтованого моделювання, організаційну 
конфігурацію управлінського консультування слід будувати на основі ланцюга 
взаємопов’язаних видів діяльності, які спрямовані на формування доданої цінності від 
створення консалтингових продуктів та надання професійних послуг з виявлення та 
вирішення проблем клієнтської організації, спрямованих на їх розвиток. Управлінська 
матриця консалтингової компанії має формуватися на принципах процесно-проектного 
управління, індивідуалізації й інноваційності консалтингового процесу, дихотомії 
професійної та бізнесової складових управлінського консультування.  

9. З урахуванням концепції ефективності як властивості системи економічно 
витрачати ресурси з метою досягнення певних результатів діяльності, під економічною 
ефективністю управлінського консультування слід розуміти результативність досягнення 
встановлених цільових настанов розвитку клієнтської системи в означений часовий період за 
певного рівня організаційно-технологічного розвитку та умов невизначеності. Результати 
управлінського консультування мають поліаспектну природу і характеризуються 
багатогранністю прирощеної цінності, яка у явній або опосередкованій, уречевленій або 
невідчутній формі створюється у процесі консалтингової діяльності. Тому оцінювання 
ефективності управлінського консультування має починатися з уточнення ціннісних 
параметрів результатів консалтингової діяльності та виміру її результативності, яку 
запропоновано вирізняти за рівнем прояву результатів (результати, що проявляються на 
глобальному, макро- і мікрорівнях), формою їх матеріального втілення (консалтингові 
продукти і консалтингові послуги), характером об’єктивності вимірювання (об’єктивні і 
когнітивні), механізмом прояву (безпосередній і опосередкований). 

10. Дихотомія управлінського консультування спричиняє необхідність 
розмежування результатів знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтованого 
консультування. Результати науково-дослідної діяльності знаннєво-компетенційного 
консультування проявляються у формі консалтингових продуктів, для оцінювання яких 
необхідно застосовувати показники ефективності науково-дослідної діяльності, що 
віддзеркалює рівень актуальності, перспективності, інноваційності, адекватності 
розроблених консультантами наукових продуктів. Щодо результатів проблемно-
орієнтованого консультування, то вони набувають форму консалтингової послуги, яка не 
може бути відчуженою від консультанта, тому її якість цілком залежить від кваліфікації і 
професіоналізму консультантів та інноваційного потенціалу персоналу клієнтської 
організації. Задля комплексного оцінювання процесу консультування необхідно 
використовувати систему результативних і забезпечувальних вимірників, що побудована як 
тріада «критерії – індикатори – показники».  

11. Економічні засади управлінського консультування розвитку підприємств 
залишаються недостатньо дослідженими. Результати діагностики фінансових параметрів 
діяльності консалтингової компанії засвідчили, що за змістом і структурою витрат 
консалтингові компанії відносяться до категорії сервісних, характерною особливістю яких є 
складність обчислення собівартості окремих послуг внаслідок домінування частки непрямих 
витрат. З метою теоретико-методичного забезпечення достовірності розрахунку фінансових 
результатів консалтингової діяльності для обчислення витрат консалтингових продуктів і 
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послуг необхідно застосовувати ABC-концепцію, в основу якої покладено калькулювання 
витрат за процесами (або видами діяльності).  
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АНОТАЦІЯ 

Верба В.А. Управлінське консультування розвитку підприємств.  
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2012. 

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню і новому 
вирішенню проблеми обґрунтування наукової дисциплінарності, поглиблення 
методологічних засад та розвинення методичного інструментарію 
управлінського консультування розвитку підприємств. У роботі розроблено 
концептуальні засади управлінського консультування як науково-
дослідницької діяльності. Систематизовано проблематику розвитку 
підприємств як предметної сфери управлінського консультування. 
Досліджено динаміку розвитку менеджмент-консалтингової індустрії у 
світовому господарстві. Визначено етапи розвитку та окреслено перспективи 
розвитку управлінського консультування в Україні, виявлено його роль у 
забезпеченні розвитку вітчизняних підприємств. Обґрунтовано напрями 
інституціонального розвитку управлінського консультування; визначено стан 
і запропоновано засоби посилення професіоналізації управлінського 
консультування в Україні. Доведено знаннєву природу діяльності 
консалтингових компаній, виявлено впливові чинники організаційної 
побудови консалтингового процесу, запропоновано впровадження процесно-
проектного підходу щодо організаційно-економічної конфігурації 
консалтингової компанії. Обґрунтовано концептуальні положення 
оцінювання результативності знаннєво-компетенційного та проблемно-
орієнтованого консультування. Розроблено концептуальні засади та 
методичні положення обчислення економічних параметрів діяльності 
консалтингової компанії. 

Ключові слова: управлінське консультування, менеджмент-консалтинг, 
розвиток підприємства, консалтингова діяльність, консалтинговий продукт, 
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Верба В.А. Управленческое консультирование развития предприятий. 

 Рукопись. 
 
Диссертация на  соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). ГВУЗ «Киевский национальный 
экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2012. 

Диссертационная работа посвящена комплексному решению 
теоретических и прикладных аспектов проблемы формирования современной 
концепции управленческого консультирования развития предприятий.  

На основе исследования генезиса управленческого консультирования 
развития предприятий в диссертации раскрыта его триединая природа как 
профессиональной, предпринимательской и научной деятельности. Исходя из 
предложенной периодизации эволюции менеджмент-консалтинга и 
составленной характеристики его современного статуса сформулирована 
концепция научной дисциплинарности управленческого консультирования. В 
рамках предложенной концепции формализирована дисциплинарная матрица 
управленческого консультирования развития предприятий, определены условия 
его институционального развития, систематизирована проблематика и 
предложена типология проблемных зон развития украинских предприятий  как 
предметной сферы профессиональной и предпринимательской деятельности 
консультантов, что предопределяет приоритетность заданий и конфигурацию 
консалтинговых продуктов и услуг. 

Предложено выделять знаниево-компетентностное и проблемно-
ориентированное консультирование развития предприятий, что позволяет 
идентифицировать предметные сферы компетенции консультантов по 
управлению,  определять результаты консультирования (продукты и услуги).  
Сформирована онтология управленческого консультирования, которая 
описывает семантические связи между ключевыми субъектами (клиент, 
консультант, консалтинговая компания) и объектами (консалтинговый продукт, 
консалтинговая услуга, консалтинговый проект) консалтинговой деятельности. 

Основываясь на анализе динамики развития мировой индустрии 
менеджмент-консалтинга, а также выявленных особенностях развития 
региональных рынков управленческого консультирования, определены 
тенденции и перспективы консалтингового сопровождения развития 
предприятий. По результатам комплексного анализа параметров 
консалтинговой индустрии, динамики объемов продаж, численности занятых, а 
также тенденций изменений в продуктовых и клиентских сегментах 
отечественного рынка консалтинговых услуг разработана периодизация 
становления и определены перспективы развития управленческого 
консультирования в Украине. 

Раскрыты принципы, составляющие и этапы институционализации 
управленческого консультирования, критически охарактеризована мировая 
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практика легитимизации, стандартизации и профессионализации 
консалтинговой деятельности. С целью повышения профессионального уровня  
управленческого консультирования в Украине разработан проект стандарта 
услуг управленческого консультирования, позволяющий регламентировать 
сферу профессиональных знаний и компетенций менеджмент-консультантов, 
качество консалтинговых услуг, формировать нормативно-правовую среду 
взаимодействия всех участников консалтингового процесса.  

Обоснована знаниевая природа консалтинговой деятельности, 
определяющая многообразие паттернов взаимодействия консультантов с 
клиентскими компаниями. Выявлены факторы, обуславливающие 
организационную конфигурацию бизнес-модели консалтинговой компании. 
Разработаны методические аспекты формирования организационной структуры  
консалтинговой компании, позволяющие гармонизировать ее процессно-
проектную деятельность, формировать зоны ответственности и полномочий 
участников консалтингового процесса. 

Обоснованы концептуальные положения оценки экономической 
результативности управленческого консультирования, которая базируется на 
определении потребительской ценности результатов консультирования. 
Сформирована система критериев, индикаторов и показателей 
результативности знаниево-компетентностного и проблемно-ориентированного 
консультирования. Разработаны концептуальные подходы к формированию 
доходов и затрат консалтинговой компании, методические положения по 
процессной калькуляции затрат, рекомендации по ценообразованию на 
консалтинговые услуги и продукты. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, менеджмент-
консалтинг, развитие предприятия, консалтинговая деятельность, 
консалтинговый продукт, консалтинговая услуга, консалтинговая компания, 
предприятие − клиентская организация. 

ABSTRACT 
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The dissertation is devoted to the theoretical generalization and new methods 
of solving scientific problem of concept development, elaboration of 
methodological principles and evolution of methodical tools of management 
consulting companies. In the work the conceptual basis of management consulting 
as research activity is developed. The problems of enterprise development as the 
subject field of management consulting are systemized. Dynamics of development 
of management consulting industry in the world economy is researched. Stages and 
prospects of development of management consulting in Ukraine are defined, its role 
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in development of domestic enterprises is identified. Directions of institutional 
development of management consulting are proposed; situation of management 
consulting in Ukraine is analyzed and directions of increasing of its 
professionalization are introduced.  Knowledge oriented nature of the activity of 
consulting companies is grounded; the influencing factors of organizational 
structure of the consulting process are defined. Implementation of process design 
approach to the organizational and economic configuration of consulting company 
is proposed. Conceptual principles of efficiency evaluation of knowledge oriented 
and problem oriented consulting are substantiated. Conceptual framework and 
methodological position of economic parameters calculation of the consulting 
company are developed. 

Keywords: management consulting, management consultancy, enterprise 
development, consulting company, business customer organization, consulting 
product, consulting project, consulting service. 
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