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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні передумови виникнення
світового консультування. На основі виділених автором критеріїв,
розкрито еволюцію розвитку світовогоринку консалтингових по-
слуг та проведено його етапізацію. Особлива увага приділена
аналізу тенденцій кожного етапу розвитку консалтингу.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные предпосылки воз-
никновения мирового консультирования. На основе выделенных
автором критериев, раскрыто эволюцию развития мирового рынка
консалтинговых услуг и проведена егоэтапизация. Особое внима-
ние уделено анализу тенденций каждого этапа развития консал-
тинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Управленческоеконсультирование, етапиза-
ция, менеджмент-консалтинг, глобализация, институтконсульти-
рования, историяконсалтинга, интернационализация.

ANNOTATION. Thearticledescribesthebackgroundoftheworldconsult-
ingfoundation. Based on the selected by author criteria, described the
evolution of the global market for consulting services and defined the
main stages of it’s development. Particular attention is paid to the
analysis of trends of each consulting development stage.

KEYWORDS. Management consulting, stages, globalization, consult-
ing institution, history of consulting, internationalization.

Постановка проблеми.Процеси стрибкоподібного зростання
та глобалізаціїсвітової економіки протягом другої половини ХХ
ст. тісно пов’язані з новою роллю управлінського фактору в гос-
подарській системі сучасного ринку. Найбільш значущими для
світової економіки тенденціями останніх десятиріч є зміна її
структурних параметрів, включаючи прискорену інтернаціоналі-
зацію всіх основних видів господарської діяльності, дерегулю-
вання, періодичні хвилі гігантських транснаціональних злиттів та
поглинань, стрибкоподібні зміни стану світових фінансових рин-
ків, впровадження та періодичні зміни поколінь інформаційних
технологій — це вплинуло на ускладнення та прискорення дина-
мічних змін в бізнес-середовищі. Все це обумовило формування і
розвиток світового ринку консультування, посилення його ролі в
світовій економіці та перетворення його у велику глобальну ін-
дустрію.Даний ринок являє собою систему міжнародних відно-
син з приводу надання, обміну і впровадження консалтингових
послуг, тобто послуг, які надаються незалежними та професійно
підготовленими спеціалістами (консультантом або цілою гру-
пою) з метою допомоги керівнику організації у проведенні діаг-
ностики, аналізу та практичному розв’язанні управлінських і ви-
робничих проблем [1, с. 125]. Дослідження генезису та еволюції
консалтингового ринкудає змогу зрозуміти основні тенденції ци-
клічності розвитку консалтингу, проаналізувати причини виник-
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нення даного ринку, а також виявити визначальні чинники, що
впливають на зростаннята зниження показників на даному ринку.

Метою даної статтіє дослідження основних передумов ви-
никнення світового консалтингового ринкута систематизація ос-
новних етапів розвитку глобального ринку консалтингових по-
слуг, визначення ключових характеристик кожного етапу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питанню еволюції
консалтингу та становлення консалтингового ринку присвячено
багато робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед яких:
К. Матіас [1], М. Кіппінг[2; 3; 4], М. Кубр [5], П. Блок [6],
Дж. Глюклер [7], Б. Курноу, В. Верба [8, 9], А. Посадський [10],
С. Хайниш [10]та інші.У дослідженнях цих вчених розглянуто рі-
зні чинники і точки зору на причини й наслідки виникнення кон-
салтингу як економічного і соціального явища.У західній і вітчи-
зняній літературі зустрічаються різноманітні підходи до періо-
дизації розвитку консалтингового ринку, а саме упрацях таких
науковців як: К. Агаев, С. Грицай, В. Кремень, О. Кузьмин,
С. Лихолат та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Консалтинг як
економічне явище зародився в ході промислової революції, коли
почали з’являтися перші фабрики. Перші передумови виникнен-
ня консалтингу були створені в другій половині ХІХ ст., коли за-
родилися основи наукового управління.В той час топ-менеджери
великих компаній відчули необхідність зовнішньої допомоги з
боку банкірів, рекламних агентів, інженерів, яка була б вигідна з
фінансової точки зору. Консультанти того періоду здебільшого
надавали послуги з удосконалення технологічних процесів на ви-
робництві, внаслідок цього вони отримали назву «промислові ін-
женери» [2, с. 23]. Першою формою еволюції консалтингу є фор-
мування і зародження консалтингової галузі економіки на націо-
нальному рівні, тобто зародження консалтингових професійних
компаній на національних економічних ринках таких країн як
США, Великобританія, Німеччина та інших країн Європи. Тому
цей етап є первинним у розвитку консалтингу і передуючим ета-
пу формування світового ринку консалтингу.

В цей період з’явилися перші професійні консультанти, такі як
Фредерік Тейлор, Артур Д. Літтл, Тоуерс Перрін, Гаррінгтон
Емерсон. Останні два заснували перші консалтингові фірми.
В 1914 р. в Чикаго Едвін Буз заснував службу ділових дослід-
жень «Буз-АлленендХамилтон». Вони працювали з підприємст-
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вами Північного Заходу США, зазвичай, металургійного профі-
лю. Пізніше з’явилися консалтингові фірми з управління людсь-
кими ресурсами, з управління збутом та маркетингу, з управління
фінансовими ресурсами.

Виокремлення управлінського консультування в самостійний
науковий напрям було зумовлене появою перших наукових праць
з менеджменту таких відомих науковців як Г. Гант, Л. Гілберт,
Ф. Гілберт, Х. Емерсон, Е. Майо, Ф. Тейлор, А. Файоль, Л. Урвік.
В роботах цих вчених було започатковано та розвинуто теорію
управління та організації виробництва, досліджено принципи
управління підприємствами, розроблено методи підвищення ефе-
ктивності діяльності компаній через посилення таких функцій
управління як планування, контроль, координація.

Одним з перших професійних консультантів в галузі економі-
ки став засновник теорії наукового управління підприємством
ФредерікТейлор. Фактично, він став першим засновником мето-
дології консалтингу і розробив принципово новий підхід до
управління робітниками в цехах, який з часом було удосконалено
для організації праці управлінського персоналу. Його теорія ба-
зувалася на удосконаленні та спрощенні складних виробничих
процесів, впровадженні оптимальної організації праці, розроб-
ленні способів мотивації персоналу з метою збільшення продук-
тивності праці. Послідовниками Ф. Тейлора були Френк і Ліліан
Гілберті, які дослідили вплив людського чинника на виробничі
процеси, та Гарінгтон Емерсон, який розробив власний метод
стимулювання праці орієнтуючись на кінцевий результат. [2,
с. 24].

Перша фірма з менеджмент-консалтингу — «Служба дослі-
джень бізнесу» (BusinessResearchServices) була заснована в
1914 р. в Чікаго, пізніше (в 20-х роках) такі фірми з’явились у
Європі (в Англіїї та Німеччіні). З цього моменту починається но-
вий етап у розвитку світового консалтингу — професійно-орієн-
тованого [с. 580]. Проте практично до середини 30-х років мину-
лого століття консалтинг не розглядався як окрема галузь еконо-
міки. Кількість фірм, зайнятих у цій сфері, була настільки мала,
що говорити про «бум»консалтингового бізнесу недоречно, крім
того фірми існували на національному рівні окремих економік.

Досліджуючи еволюцію розвитку світового ринку консалтин-
гових послуг, можна виокремити три основні етапи його розвит-
ку за такими критеріями: масштаби ринку, його географічно-
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регіональна структура, рівень транснаціоналізації консалтингової
індустрії, ступінь використання інформаційних технологій у кон-
салтинговому бізнесі, механізми ціноутворення на консалтингові
послуги.
Перший етап розвитку світового консалтингового ринку по-

чинається з середини 30-х років і завершується в кінці 80-х років.
Консалтинговий бізнес виходить на міжнародний рівень і стає
світовим міжнародним ринком з надання послуг. Активізація
консалтингу на даному етапі була зумовлена змінами в розмірах і
структурі фірм та посиленням конкуренції на ринку. На цьому
етапі попит на консалтингові послуги на світовому ринку почав
зростати.

Засновником міжнародного управлінського консультування
вважають компанію МакКінзі (McKinsey). В 1925 р. Джеймс О. Ма-
кКінзі та Ендрю Томас Карні в партнерстві заснували компанію, яка
в подальшому поклала початок двом найкрупнішим світовим кон-
салтинговим фірмам «МакКінзіендКомпані» та «А. Т. Карні» [5,
с. 258].

В 20—30 рр. після «великої депресії» управлінський консал-
тинг отримав визнання в усіх промислово розвинутих країнах
Європи (в першу чергу в Англії та Німеччині), в 40-50 рр. — і в
інших регіонах світу (Азія, Африка, Латинська Америка). Проте
його обсяг та напрями застосування залишалися обмеженими. Їх
послугами користувались, зазвичай, великі промислові компанії.
Проте з’явився попит на консультування державного сектору та
військового комплексу, що відіграло суттєву роль в часи другої
світової війни.Найбільш активну експансію на світові ринки про-
водили американські компанії.

Для шістдесятих років ХХ ст. характерним було зміщення
акцентів в консалтинговому бізнесі на вирішення проблем
пов’язаних з лідерством, мотивацією та організаційною струк-
турою. З’явилася концепція реструктуризації, тобто поглинання
та злиття підприємств — виникнення стратегічних альянсів та
сумісне використання ресурсів для отримання гнучкості управ-
ління підприємствами та скорочення управлінських витрат.
Суттєвого впливу на зміну методології менеджменту зазнали
американські підходи таких дослідників, як Герцберг та МакГ-
регор. Їх ідеї стосовно лідерства та організації виробництва на
основі двостороннього зв’язку були покладені в основу поведі-
нкових наук, які суттєво вплинули на менеджмент та управлін-
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ське консультування [6, c. 28]. Шістдесяті роки відзначаються
широким застосуванням концепції «цільового менеджменту»,
заснованої Джоном Гамблом. Сутність вчення Гамбла полягало
в тому, що успіх ефективного управління залежить від чіткості
визнання корпоративних цілей, розроблення конкретних за-
вдань та їх узгодженості з механізмом досягнення цільових ре-
зультатів «Майбутнє консалтингу полягає у здатності бачити
зв’язок між частинами (процесу управління), а не лише бачити
ці окремі частини» [c. 22]. Самена цьому етапі попит на консал-
тингові послуги почав значно зростати. Це було обумовлено пі-
слявоєнним будівництвом, зростанням ділової активності, при-
скоренням технологічного прогресу, інтернаціоналізацією про-
мисловості, торгівлі та фінансів.
Другий етап розвитку консалтингового бізнесу припадає на

період кінця 70-х -початку 80-х докінця 90-х років. Період зрос-
тання конкурентної боротьби на світових і локальних ринках
1970—1980-х років сприяв пошуку нових управлінських інстру-
ментів та форм взаємодії з компаніями, що сприяло формуванню
методології консалтингових компаній, створення нових консал-
тингових продуктів, залучення у коло клієнтів організацій неви-
робничих сфер економіки. Цей час характеризується досить ак-
тивною маркетинговою політикою консалтингових компаній.
Справжня революція в структурі консалтингового бізнесу розпо-
чалася приблизно з кінця 80-х років. Активно почали розвиватись
інформаційні технології в управлінні, що і стало передумовою
розвитку нового напряму консалтингового бізнесу, консалтингу
інформаційних технологій. Здебільшого, це було пов’язано з ши-
роким розповсюдженням так званих інтегрованих інформаційних
систем управління ресурсами підприємства, систем управління
виробничими процесами, встановлення і налаштування спеціалі-
зованого апаратного та програмного забезпечення. У 1997 році
темпи зростання даної галузі консалтингу склали 29 %. Невдовзі
серед основних гравців на цьому ринку з’явилася нова група
компаній, які виросли на базі найкрупніших виробників комп’ю-
терної техніки та системних інтеграторів.Відомі міжнародні гіга-
нти, такі як «IBM», «ElectronicDataSystems», «ComputerScience-
Corporation»та інші почали планомірно зміщувати основний фо-
кус своєї діяльності з традиційного рішення проблем в сфері
інформаційних технологій до використання інформаційних тех-
нологій для рішення бізнес-проблем [11].
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В 70—80 рр. зростання сфери консалтингових послуг віднос-
но стабілізувалося та збереглися стабільні темпи росту, незважа-
ючи на кризові періоди світової економіки. Консалтингові послу-
ги диференціювались, а перелік їх послуг зріс до більше ніж 100
видів. Всередині 80-х років виникли нові консультаційні фірмі та
продовжили розвиток вже існуючі, так, один з найбільш великих
кабінетів управлінського консультування у Великобританії —
«ПА консалтинг груп» в 1943 році мав лише 6 співробітників, в
1963 — 370, а в 1984 — вже 1300 [12, с. 196]. Консалтинг отри-
мав настільки широке розповсюдження, що в США у 70-ті роки
на кожні 100 управлінців в промисловості припадав 1 консуль-
тант. У 80-ті роки з’явився термін «консультантоозброєність»,
який визначався відношенням загальної кількості населення до
числа консультантів. В Японіїу цей період кількість консультан-
тів складала 2 тис. чол.; в США — 4, 5 тис. чол.; в країнах Захід-
ної Європи — 12,5 тис.чол.; в країнах, що розвиваються — 250—
300 чол.[13].

На цьому етапі утворилося велика кількість відомих нині кон-
салтингових компаній. За ренкінгом 40 найприбутковіших конса-
лтингових компаній 1968 року лише третя частина з них існують
і сьогодні [14]. Велика кількість копаній не витримала напруги
наступного етапу розвитку консалтингового ринку, в зв’язку з
постійними злиттями і поглинаннями і підвищеною конкуренці-
єю на ринку.

Наступний третій етап розвитку консалтингового ринку,
етап інноваційного консалтингу, розпочався на початку ХХІ ст.. і
триває до нині. Характерним для нього є посилення тенденцій
злиття та поглинання, інноваційний характер розвитку, активне
залучення інформаційних технологій у менеджмент консалтинг,
структуризація та інтернаціоналізація великих підприємств-клієн-
тів, особливо в США і Великобританії. Особливий акцент було
зроблено на розвитку комплексних послуг (full-service shops / on-
estop shopping). Найбільш підготовленою для розробки цього на-
пряму консалтингу виявилась «Велика четвірка» (тоді ще шестір-
ка), яка мала необхідних кваліфікованих спеціалістів в галузі
операційного управлінського консультування та інформаційних
технологій.

Завершення процесу трансформації світових лідерів аудитор-
ського бізнесу в професійних консультантів широкого профілю
було зафіксовано спеціалістами на початку 90-х років. В наш час
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консалтингові фірми набули рис повноцінних комерційних під-
приємств з власною стратегією розвитку, ринковою поведінкою
та специфічним асортиментом консалтингових продуктів.

За оцінками фахівців протягом останнього десятиліття річний
потенціал росту ринку менеджмент-консалтингу складав понад
10 %, що у 2 рази вище, ніж середні темпи розвитку ринків нау-
комісткої продукції і споживчих послуг. Світовий ринок консу-
льтування останнім часом має стійку тенденцію до зростання: так
у 2006 р. його розмір оцінювався у 280 млрд дол., у 2007 р. — у
понад 300 млрд дол., а у 2010 р. — 380 млрд дол. За даними до-
слідження, 45 % компаній у розвинених країнах користуються
послугами консультантів регулярно і 75 % звертаються до консу-
льтантів епізодично, по мірі необхідності [11].Особливо швидкий
розвиток консалтингових послуг очікується в країнах Централь-
ної та Східної Європи, країн СНД та Китаї. Як найбільш перспек-
тивний ринок в точки зору обсягу попиту розглядається Китай.
Частка Північної Америки зменшилась за останній 2009 рік на
3 %, натомість зросла частка Азійсько-Тихоокеанського регіону,
сягнувши позначки у 14,7 % світового ринку управлінського кон-
сультування (рис. 1).

Рис. 1. Структура глобального ринку консультування
за географічними регіонами за 2009 рік [9, c. 239]

Російські вчені А.П. Посадський та С.В. Хайниш вивели певну
закономірність в розподілі обсягів консалтингових послуг у світі:
за умов рівного розміру економічного потенціалу регіону обсяг
консалтингових послуг вище там, де економіка є менш централі-
зовано керованою, тобто менш «одержавленою». На їх думку та-
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ка кореляція пояснюється тим, що консалтинг являє собою своє-
рідну форму регулювання економічних процесів, яка альтернати-
вна централізованій. Консалтинг, будучи методом впровадження
наукових знань в економіку, виконує ті функції її раціоналізації,
які в менш ліберальних системах бере на себе централізоване
управління [10, с. 54].

В цілому сектор консалтингових послуг розвивається випере-
джаючимитемпамипорівняно з іншими галузями світової еконо-
міки. Вчені прогнозують, що з одного боку, консалтинговий біз-
нес буде розвиватися в напрямі диверсифікації типів послуг, а з
іншого боку — буде зростати тенденція до здійснення комплекс-
них консалтингових проектів, в ході яких надаються послуги різ-
них типів та напрямів.

Висновки з проведеного дослідження. Досліджуючи еволю-
цію розвитку світового ринку консалтингових послуг, визначено,
що його передумовами було виникнення і становлення консалти-
нгового бізнесу на рівні національних економік окремих країн
світу, а також виділено два основні етапи його розвитку: період
формування і становлення світового консалтингового ринку (20-
ті — 80 рр рр.), період активного зростання світового консал-
тингового (80-ті — 90-ті роки), період інноваційного розвитку (з
початкуХХІ ст. — по наш час). Для етапу формування світового
консалтингового ринку характерними є різке зростання попиту
на цей вид послуг та зміщення акцентів на удосконалення органі-
зації виробництва та організаційної структури компаній; розви-
ток та лідерство підприємств; посилення мотивації робітників;
реструктуризація (злиття та поглинання) розроблення стратегій.
На цьому етапі консалтингові компанії виходять на світові ринки,
розширюються, стабілізуються на міжнародному рівні, поширю-
ється тенденція до злиття і поглинання.Другий етап розвитку
консалтингового ринку відзначається досить активною маркети-
нговою політикою консалтингових компаній, та впровадженням
інформаційних технологій у консалтинговий бізнес і формуван-
ням окремої галузі ІТ-консалтингу.Сучасний етап розвитку кон-
салтингового бізнесу характеризується посиленням глобалізації
та інтеграції, високим ступенем транснаціоналізації консалтинго-
вої індустрії,домінуванням великих консалтингових фірм з ши-
роким спектром професійних послуг, створенням нових консал-
тингових продуктів заснованих на використанні інформаційних
технологій.



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

281

Література

1. Матиас К., Управленческоеконсультирование. Индустрия зна-
ний, символическийкапиталилиновая мода / Пер. с англ. / Матиас К.,
Ларе Э — X.: Изд-во «Гуманитарный Центр». 2008. — 416 с.

2. Kipping M. Theevolutionofmanagementconsultancy: itsoriginsand
global development. — In: Curnow B., Reuvid J. The international guideto
management consulting: theevolution, practice and structure of management
consultancy world wide. — London : Koganpage publishers, 2003. —
PP. 21—33.

3. Kipping M. Managementconsulting. Emergence and dynamicsof a
knowledge in dustry / M. Kipping, L. Engwall. — Oxford, UK: Oxford
university press, 2002. — 267 p.

4. Kipping M. Trapped in their wave: new perspectives on the manage-
ment advice industry/ М. Kipping — Oxford: Wiley-Blackwell, 2002. —
PP. 28—50.

5. Kubr M. (ed.) Management consulting: A guide to the profession
(fourth edition) / М. Kubr. — Geneva, International Labour Office, 2002. —
927 p.

6. Block P. Flawkessconsukting: A guide to getting your expertise used /
Р. Block Austin, — Texas: Learning Concepts, 1981. -325 р.

7. Gluckler J. Bridging Uncertainty in Management Consulting: The
Mechanisms of Trust and Networked Reputation / J. Gluckler, T. Arm-
bruster. — 2003. Aailable from:
http://oss.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/2/269

8. Верба В.А. Еволюція впливу управлінського консультування на
розвиток підприємств / В.А. Верба // Стратегія розвитку України
(економіка, 28 соціологія, право): наук. журн. — 2008. — вип. 1—2. —
К. : Книж. вид-во НАУ. — С. 579—587.

9. Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація,
розвиток : монографія / В.А.Верба. — К.: КНЕУ, 2001. — 327 с.

10. Посадский А.П. Консультационные услуги в России / А. П. По-
садский, С. В. Хайниш — М.: Финстатинформ, 1995, — 171 с.

11. IDC Worldwide Business Consulting 2009 Vendor Shares — IDC
#225060

12. Международные экономические отношения: Учебник /А.И. Ев-
докимов и др. — М.: ТК Велби, 2003. — 252с.

13. http://www.icmci.org/ — ICMCI (Международный Совет инсти-
тутов управленческого консультирования).

14. Top consulting firms ranked by revenues [Electronic resource]. —
1968. Mode of access:
http://www.careers-in-business.com/consulting/crank68.htm

Статтю подано до редакції 27.04.13 р.




