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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді 

В умовах подальшого становлення
ринкової економіки, значення діяльності
консалтингових компаній невпинно зро-
стає. Це пояснюється тим, що консал-
тингові компанії виступають рушійним
елементом інноваційного розвитку еко-
номіки, забезпечуючи поєднання основ-
них елементів економіки знань - інфор-
маційних ресурсів, освітніх процесів та
наукових розробок. Поряд із цим, кон-
салтингові компанії існують на ринку як

економічні суб’єкти та стикаються із
численними проблемами серед яких:
слабка обізнаність споживачів про кон-
салтингові компанії, недовіра до консал-
тингу в цілому, що частково обумовлено
низьким рівнем професіоналізму кон-
сультантів на ринку. Як бачимо, однією із
основних проблем, яка напряму впливає
на ефективність діяльності консалтинго-
вих компаній, постає питання професій-
ної підготовки персоналу. 

Навчання персоналу компанії - це
інвестиції в саму компанію. Доведено,
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що головна цінність будь-якої компанії
полягає не в грошах, технологіях та
ресурсах, а в людях. Кваліфіковані спів-
робітники не тільки забезпечують ста-
більність і ефективність роботи, але і під-
вищують вартість самої компанії.

Актуальність дослідження полягає у
проведенні аналізу основних аспектів
діяльності консалтингових компаній для
визначення особливостей розвитку про-
цесів навчання персоналу.

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій останніх років

Проведений попередній аналіз пока-
зав, що за останні десятиліття чимало
публікацій у наукових і фахових видан-
нях стосувалось розвитку ринку консал-
тингових компаній, його структурних
змін, ключових тенденцій, які в тому
числі були висвітлені авторами Л.Грейне-
ра, Б.Жаліла, М.Кіппінга, Т.Кларка,
А.Гросса, Б.Корноу, М.Костера та інши-
ми. Так, В. А. Верба зазначає, що інтерес
наукової спільноти та професійних
управлінців до проблематики становлен-
ня і розвитку консалтингу в Україні
пояснюється значним потенціалом
управлінського консультування. А зро-
стання ролі інтелектуальних активів у
забезпеченні довгострокового успіху під-
приємств, необхідність застосування
сучасного управлінського інструмента-
рію і технологій створили об’єктивні
передумови посилення ролі управлінсь-
кого консультування [1, с.51].

Виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми 

Поряд із тим, що багатьма дослідника-
ми визначені проблеми формування та

діяльності сфери консалтингових послуг
в ринкових умовах України, деякі питан-
ня потребують доопрацювання. У цих
умовах актуалізується задача визначення
аспектів корпоративного управління
консалтингових компаній, а саме
навчання персоналу як домінуючого
фактору конкурентних переваг.

Постановка завдання

У статті розглянуто сучасні тенденції
розвитку консалтингового ринку та
досліджено аспекти навчання персоналу
як стратегічного елементу розвитку кон-
салтингових компаній.

Тенденції розвитку ринку консал-
тингових послуг в Україні

Консалтинг в Україні знаходиться на
стадії становлення галузі. При цьому,
формування ринку консалтингу і кон-
салтингових послуг відбувається не ево-
люційним шляхом. Спостерігається
штучне прискорення процесу становлен-
ня консалтингового ринку, шляхом
використання перевірених та зарекомен-
дованих методик західних консалтинго-
вих ринків.

Поряд з іншими факторами, процес
революційного формування ринку кон-
салтингу в Україні також обумовлений
загальною глобалізацією світового ринку
і ринку консалтингових послуг зокрема,
що прийшла разом з мультинаціональни-
ми корпораціями. Це підтверджують
маркетингові дослідження - ринкова
частка світових лідерів консалтингових
послуг Deloitte, Ernst & Young, McKinsey,
PWC та інших, що функціонують і в
Україні, становить до 80% за деякими
напрямками консалтингу [3].

Український консалтинговий ринок
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існує близько двадцяти років та пропо-
нує широкий спектр послуг, який відпо-
відає стандартам світової практики.
Частка консалтингових послуг у вітчиз-
няному ВВП складає 0,3%, для порівнян-
ня найвищий показник мають такі краї-
ни як Фінляндія та Норвегія – 1,1% ВВП
країни, дещо менші Австрія, Швеція,
Німеччина - 1% ВВП. Однаковий із
Україною показник 0,3% ВВП мають
Болгарія, Угорщина, Румунія, Чехія,
Швейцарія, а найменший показник, що
становить 0,1% ВВП у Хорватії, Греції та
Польщі [4].

За прогнозами дослідників [4], падіння
затребуваності консалтингу, обумовлене
економічною кризою, мало припинити-
ся, і в 2012 р. практично дослідити ринок
2008 року - 423 млн. дол. В 2012 році
ринок становить 392 млн. дол. Протягом

2008-2010 років ринок скорочувався.
Споживання консультаційних послуг
знизилася з 500 млн. дол. в 2007 р. до 300
млн. дол.. в 2010 р. Відновлення ринку
спостерігалось в 2011 році і продовжува-
лось протягом чотирьох років. Прогноз
на 2014 р. складає 490 млн. грн., що на 53
млн. грн. більше, аніж за результатами
2013 р. [4].

Найбільш ємкими ринковими сегмен-
тами є консалтингові послуги у сфері
інформаційних технологій 27%; юридич-
ного консалтингу 15%; дослідження рин-
ків 13%, а також фінансовий консалтинг
і аудит 13%; 9% - реорганізація і реструк-
туризація. На динаміку розвитку галузі та
структурне співвідношення секторів
ринку впливають наступні фактори (див.
рис. 1).

На ринок впливають як позитивні, так

Рисунок 1. Фактори впливу на розвиток вітчизняного консалтингового ринку
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і негативні чинники. Для покращення
ситуації в нестабільних умовах функціо-
нування та запобіганню проявів негатив-
них чинників доцільно вказати шляхи
покращення ситуації на ринку:
u ініціація та проведення форумів, кон-

ференцій та інших публічних заходів,
присвячених проблемами  та перспек-
тивам українського консультаційного
ринку;

u популяризація консалтингу як сег-
менту ділової інфраструктури для спо-
живачів, включаючи малі та середні
підприємства;

u підвищення відкритості і «прозорості»
консультаційного ринку;

u реалізація навчальних програм серед
консультантів;

u підтримка діяльності професійних
об'єднань на консультаційному ринку.

Як бачимо, серед перерахованих захо-
дів, вагомим чинником подолання неста-
більності попиту на ринку консалтингу є
підвищення професійного рівня кон-
сультантів. Саме таким чином з'являєть-
ся можливість нівелювання сумнівів та
страхів потенційних клієнтів. Саме кон-
сультант може привнести впевненість і
відчутне підвищення ефективності бізне-
су клієнта. 

На жаль, досить часто трапляється
ситуація, коли підприємець, представ-
ник, наприклад, середнього бізнесу, зва-
жується звернутися у консалтингову
компанію, а рівень професійної підго-
товки консультанта не відповідає очіку-
ванням.  

Внаслідок цього виникає ситуація под-
війного незадоволення. По-перше,
досить часто потенційні клієнти ще не
довіряють консалтингу як галузі в цілому,
внаслідок молодості ринку консалтинго-
вих послуг в Україні, наявності стереоти-
пів. А по-друге, створюється ситуація

незадоволення сервісом, низькою якістю
послуг, чому і сприяють недобросовісні
та некомпетентні консультанти. Такий
клієнт практично назавжди втрачений
для будь-якого консалтингового агент-
ства [5, с.22]. 

А так як представників малого та
середнього бізнесу, як потенційних учас-
ників ринку консалтингу, і так замало - за
даними досліджень 49% підприємств
малого та середнього бізнесу в Україні не
користувалися послугами консультантів і
не вважають, що ці послуги можуть стати
їм у нагоді взагалі, то це є досить знач-
ною проблемою. При цьому 19,7% ком-
паній малого та середнього бізнесу
заявляють, що не мають достатньо кош-
тів на придбання консалтингових послуг
і консультантів, як таких [4].

У якості основних тенденцій навчання
персоналу консалтингових компаній на
сьогодні можна назвати наступні:
u тренінги та навчальні програми для

консалтингових компаній в Україні не
є чітко виділеним і відокремленим
сегментом ринку;

u навчальні програми для консультантів
частково реалізуються в рамках діяль-
ності професійних об'єднань, що
існують на ринку у відповідності з їх
профілем. Крім цього, консультанти
можуть вибирати теми програм, при-
значені для представників всього біз-
нес-середовища;

u існує велика потреба у підвищенні
рівня знань в області методології кон-
салтингової діяльності: управління
консультаційним процесом, менедж-
мент проектів, комерційні та марке-
тингові питання, включаючи навички
ведення переговорів та укладання
контрактів, менеджмент продажів;

u на ринку короткострокового навчан-
ня спостерігається брак пропозиції по
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найбільш затребуваних консультантам
і темами за специфікою консультацій-
ного бізнесу: менеджменту та марке-
тингу консультаційного процесу.

Як видно з рис. 2 українські консуль-
танти виявили найбільшу зацікавленість
до тренінгів за такими основними
напрямками: по-перше, міжнародні
стандарти обліку та інші фінансові
аспекти; по-друге, розвиток особистіс-
них якостей, комунікаційних та презен-
таційних навичок, діловий етикет; по-
третє, управління проектами.

Значна частина консультаційних ком-
паній в Україні (78%) коли-небудь про-
водила навчання своїх співробітників.
Незважаючи на досить високу зацікавле-
ність та наявність потреби в навчанні,
про яку повідомили 80% респондентів, у
2009 р. 61% опитаних компаній не вико-
ристовували зовнішнє навчання співро-
бітників, а 55% заявляють про свою него-
товність його використовувати в най-
ближчому майбутньому [4].

Серед визначальних тенденцій ринка
навчання консалтингових компаній є:

Рисунок 2. Напрями зацікавленості консалтингових компаній у навчанні, % [4]

Рисунок 3. Потреба консалтингових компаній у навчанні, % [4]
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u зростання потреб компаній у прове-

денні корпоративних тренінгів, а
також програм міні-МБА для ключо-
вих співробітників;

u поява нових програм з мало бюджет-
них маркетингових стратегій, анти-
кризового стратегічного управління,
управління організаційними змінами,
аналізу ризиків;

u поява спільних партнерських проектів
двох і більше компаній.

u проведення безкоштовних або умовно
оплачуваних відкритих майстер-кла-
сів, тренінгів;

u поява на ринку нових форм консуль-
тацій в режимі on-line та електронного
навчання (e-learning).

Висновки з проведеного дослід-
ження 

З огляду на проведене дослідження,
можна зробити висновок, що на сьогодні
система консалтингових послуг є складо-
вою інфраструктури забезпечення інно-
ваційного економічного розвитку як
носій нових знань. В Україні, в порівнян-
ні з іншими країнами, функціонування
системи консалтингових послуг є недо-
статнім та потребує подальшого розвит-
ку. Одним із вагомих чинників розвитку
галузі є процеси розвитку та налагоджен-
ня процесів навчання персоналу, підви-
щенні професійного рівня співробітни-
ків, їх компетенцій, що в кінцевому
результаті забезпечить підвищення рівня
довіри клієнтів до консультантів, рівень
прозорості відносин, та загальної конку-
рентоспроможності підприємств на
ринку. 

Перспективи подальших досліджень
пов’язані з доопрацюванням  питань
корпоративного управління консалтин-
гових компаній, визначення ключових

тенденцій навчання співробітників, від-
повідно специфіки функціонування
компанії.
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