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У статті проаналізовано особливості розвитку міжнародного консалтингу та його вплив на визначення 
основних напрямів функціонування та формування сегментованої структури національного ринку консульта-
ційних послуг, досліджено організаційно-економічні аспекти консалтингової діяльності та визначено тенденції 
виходу на національний ринок світових брендів у галузі консультування.
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Постановка проблеми. Для сучасного 
стану розвитку міжнародних економічних від-
носин актуальним є питання ефективного 
функціонування ринку консалтингових послуг 
в адекватному економічному середовищі, 
де ринкова інфраструктура є ключовим еле-
ментом. Тому реального значення набуває 
консалтингова діяльність, що є одним із важ-
ливих компонентів управлінської інфраструк-
тури, а також з’ясування ролі міжнародного 
консалтингу в розвитку світової економічної 
системи та національного ринку консалтинго-
вих послуг. Глобальний ринок консалтингових 
послуг формується та трансформується під 
впливом динаміки світових бізнес-тенденцій, 
що супроводжуються використанням принци-
пово нових інформаційних та консалтингових 
технологій, які є основою якісного розвитку 

сучасного консалтингового бізнесу, транс-
формації бізнес-процесів ТНК та урізноманіт-
нення структури консалтингових послуг і про-
дуктів за рахунок інноваційного складника.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження проблем консалтингових 
послуг здійснювали у своїх працях такі зару-
біжні вчені, як Е. Бейч, К. Макхем, Р. Метцгер, 
С. Бісвас. Досить вагомий внесок у розгляд 
питань організації й розвитку консалтингової 
діяльності зробили вітчизняні вчені-еконо-
місти В. Верба, В. Герасимчук, В. Коросте-
лєв, М. Кропивко, Ю. Лапигін, С. Козаченко, 
М. Кубр, В. Новицький. Проте проблематика 
розвитку консалтингу та визначення напрямів 
реформування ринку консалтингових послуг 
залишається актуальною в сучасних умовах 
трансформаційних змін.
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Метою статті є визначення ролі міжнарод-
ного консалтингу у формуванні національного 
ринку консалтингових послуг у контексті роз-
витку інформаційної економіки та знаннєвої 
природи консультування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інтеграція України у світову еконо-
міку передбачає вирішення питань обслу-
говування бізнесу з метою покращення 
життєдіяльності підприємств, підвищення їх 
конкурентоспроможності за допомогою вико-
ристання передових технологій. Все це з ура-
хуванням швидкої пристосованості вітчизня-
них підприємств до трансформаційних змін 
потребує надання професійної підтримки 
керівництва в процесі управління діяльністю 
бізнесу. У цьому контексті консалтинг роз-
глядається як вид інтелектуальної діяльності, 
основне завдання якої полягає в аналізі, 
обґрунтуванні перспектив розвитку і вико-
ристання науково-технічних та організаційно-
економічних інновацій з урахуванням наочної 
області і проблем клієнта. Міжнародний кон-
салтинг визначається як вид міжнародної 
діяльності спеціалізованих компаній у сфері 
послуг, метою яких є надання консультацій, 
передача передового світового досвіду дер-
жавам, виробникам, продавцям і споживачам 
інших країн із широкого кола питань економіч-
ної діяльності.

Інноваційні ідеї у сфері консалтингу визна-
чалися розвитком інформаційних технологій, 
переходом світової економіки до економіки 
знань, зміною принципів прийняття управ-
лінських рішень, що, в свою чергу, привело 
до виокремлення причин стрімкого розвитку 
управлінського консультування та розши-
рення ринку консультаційних послуг в умовах 
переходу на нові технологічні уклади передо-
вих економік світу. До таких причин належать:

– загальні глобалізаційні тенденції розви-
тку бізнесу, що сприяє зростанню попиту на 
консультаційні послуги;

– пошук нових засобів підвищення ефек-
тивності виробництва з боку підприємців;

– спроби комерційного застосування своїх 
здібностей фахівцями управління у сфері кон-
сультування як конкурентної переваги;

– логіка та стратегія розвитку організацій-
ної науки.

Загалом консалтингова діяльність поля-
гає у консультуванні керівників, управлінців, 
профільних фахівців із широкого кола питань 
у сфері фінансової, комерційної, юридичної, 
технологічної, технічної, експертної діяль-
ності. Міжнародний консалтинг зазвичай 

розглядається у двох аспектах: як один із 
напрямів функціонування світового ринку та 
як спосіб спеціалізації певного виду консуль-
таційної допомоги (міжнародний фінансовий, 
інвестиційний, кадровий консалтинг). Специ-
фікою консалтингових послуг є створення 
інтелектуального продукту, який залиша-
ється у володінні клієнта після завершення 
консультування. Досить часто консалтингові 
послуги надаються паралельно чи разом з 
іншими, а тому найчастіше трапляються ком-
панії, які спеціалізуються саме на наданні 
комбінованих послуг (аудиторські та консал-
тингові чи юридичні у поєднанні з консалтин-
говими тощо). 

Загалом сектор консалтингових послуг роз-
вивається випереджаючими темпами порів-
няно з іншими галузями світової економіки. 
Особливо значний розвиток ринку консал-
тингових послуг відзначається в країнах Цен-
тральної та Східної Європи, СНД, Азії, Індії 
і Китаї. За відомостями ГЕАСО, понад 11% 
послуг грецьких консалтингових фірм, 10% – 
російських, по 5% –хорватських та словен-
ських припадає на східноєвропейські країни. 
Найбільш перспективним ринком з погляду 
обсягу попиту є Китай [2].

У 2015 році обсяг глобального ринку кон-
салтингових послуг становив 245 млрд дол. 
США, продемонструвавши приріст майже на 
5% порівняно з 2014 роком. Лідером сфери 
залишається ІТ-консалтинг, оборот якого в 
2015 році становив 50 млрд. дол. США. Цей 
вид консультування найпопулярніший у США, 
Японії та в Західній Європі. Приплив інвесто-
рів-нерезидентів з усього світу, значні темпи 
збільшення невиробничої сфери та багато 
інших економічних чинників є причинами 
зростання обороту ринку консалтингових 
послуг у цих країнах. У Східній Європі перше 
місце посідає операційний консалтинг. Така 
диференціація переваг може бути зумовлена 
менталітетом і національною особливістю 
бізнес-моделі. Захід звик орієнтуватися на 
завтрашній день, інвестувати в майбутнє, тоді 
як бізнес у країнах Центральної та Східної 
Європи прагне зміцнити свої позиції на ринку 
на найближчий час [3]. 

Національні та інтернаціональні професійні 
асоціації є важливими суб'єктами на світовому 
ринку консультування. Професійні консалтин-
гові асоціації здійснюють свою професійну 
діяльність у 42 країнах світу. Серед провід-
них міжнародних професійних об'єднань в 
сфері консультування виокремлюють Євро-
пейську федерацію асоціацій з економіки та 
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управління (ФЕАКО), що нараховує 1200 кон-
салтингових фірм, та Асоціацію менеджмент-
консалтингових фірм (АМКФ), що є транснаці-
ональним об'єднанням, оскільки членами цієї 
організації є найбільші американські консал-
тингові фірми, які мають філіали практично у 
всіх регіонах світу. Авторитетним консалтин-
говим об'єднанням є також Міжнародна рада 
інститутів управлінського консультування (The 
International council of management consulting 
institutes – ICMCI) – це мережа асоціацій кон-
сультантів у всьому світі, які мають спільну 
місію, цінності та цілі. У предметній сфері 
надання консультативних послуг часто звер-
таються до таких організацій, як Європейський 
фонд розвитку менеджменту (EFMD), Асоці-
ація розвитку менеджменту країн Централь-
ної та Східної Європи (CEEMAN), Американ-
ська асоціація менеджменту (AMA), Японська 
федерація менеджмент-організацій (ZEN-
NOH-RED), Міжнародна асоціація консуль-
тантів з організаційного розвитку, Асоціація 
консультантів з підбору вищого управлінського 
персоналу та інші. 

Досить часто роль міжнародного консал-
тингу у розвитку світової економічної системи 
простежується саме через завдання та цілі 
функціонування консалтингових асоціацій, 
такі як:

– формування мережі спеціалізованих 
фірм управлінського консультування;

– координація та інформаційне забезпе-
чення;

– підтримка і розповсюдження стандартів 
якості послуг та етики відносин із клієнтами;

– виконання досліджень з метою прогно-
зування потреб у консультаційних послугах;

– розроблення рекомендацій щодо органі-
зації та методів консультування;

– здійснення видавничої та рекламної 
діяльності тощо.

Практично в усіх країнах світу поруч із 
вітчизняними консультаційними фірмами пра-
цюють транснаціональні аудиторські та кон-
салтингові корпорації, такі як Deloitte&Touche 
Tohmatsu International, Price waterhouse 
Coopers (PwC), Ernst&Young, KPMG, 
McKinsey&Company, Booz-Allen&Hamilton. 
Більшість цих фірм входять до складу так зва-
ної Big4 («великої четвірки») – Ernst&Young, 
Deloitte, KPMG, PwC, які є найбільшими у 
світі компаніями у сфері аудиту і консалтингу 
та займають найвищі позиції за сукупними 
доходами серед консалтингових компаній, 
які працюють та надають різні консультаційні 
послуги, починаючи з аудиторських і закінчу-

ючи бізнес-консалтингом та ІТ-консалтингом. 
Перевагами таких фірм є насамперед відо-
мий бренд, комплексне вирішення про-
блеми, висока кваліфікація персоналу, пере-
вірена якість послуг. Вони спеціалізуються 
на обслуговуванні великих компаній та про-
понують весь спектр управлінських послуг 
для вирішення найскладніших проблем. 
Представники групи Big4 займаються також 
і дослідницькою діяльністю, що дає їм змогу 
постійно удосконалюватися. Вузькоспеціалі-
зовані фірми, як правило, надають консал-
тингові послуги представникам дрібного і 
середнього бізнесу та працюють в обмеже-
ному секторі консультування. Сьогодні сві-
тові лідери у сфері консультування займа-
ють від 25% до 40% залежно від сегменту, 
обсягу національного ринку консалтингових 
послуг. При цьому «велика четвірка» ауди-
торських компаній в Україні має понад 60% 
обсягу продажів аудиторських та консалтин-
гових послуг. Понад 50% доходів, які гене-
рують вітчизняні консалтингові компанії, 
отримуються від реалізації послуг з управ-
лінського консультування та ІТ-консалтингу. 
Так, згідно зі звітом глобальної мережі PwC, 
її сукупний валовий дохід за фінансовий рік, 
що закінчився 30 червня 2017 року, стано-
вив 37,7 млрд дол. США і зріс майже на 7% 
порівняно з попереднім періодом. Тобто цьо-
горічне зростання закріпило тенденцію ста-
лого зростання доходів міжнародної мережі 
фірм PwC за останні 20 років поспіль. При 
цьому у країнах Північної та Південної Аме-
рики доходи компанії зросли майже на 7%, у 
Західній Європі зафіксоване стабільне зрос-
тання доходу на 4% і набагато динамічніше 
зростання доходу на 13% – у Центральній та 
Східній Європі. В Австралії та країнах Тихо-
океанського регіону доходи мережі фірм 
PwC збільшилися на 10%, що вдвічі переви-
щує показник минулого року, а в країнах Азії 
також спостерігається зростання доходів на 
10% [4].

Міжнародна компанія Nexia International 
(Nexia), що входить у десятку найкращих 
мереж незалежних аудиторських і консалтин-
гових фірм, за результатами фінансової звіт-
ності за 2016 рік отримала загальний дохід у 
розмірі 3,2 млн дол. США, тобто на 4% вищий, 
ніж у 2015 році. Такому збільшенню міжнарод-
ного доходу компанія завдячує невпинному 
зростанню усієї мережі. Так, Азійсько-Тихо-
океанський регіон досягнув значного при-
росту на 35%, при цьому Китай понад удвічі 
збільшив свій дохід протягом року, а південно-
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американські компанії Nexia принесли збіль-
шення доходу в регіоні на 19%, Північна і Цен-
тральна Америка показала швидке зростання 
прибутку на 10% по регіону [5]. За даними гло-
бального дослідження журналу «International 
Accounting Bulletin» (IAB), мережа міжнарод-
ної компанії Nexia International (Nexia) зали-
шається у десятці найбільших аудиторських 
мереж за розміром доходів.

Щодо українського ринку консалтингу, то за 
дослідженнями, проведеними на замовлення 
компанії «Група Фінансових Рішень», в нашій 
країні виокремлюють декілька обмежень, які 
поки що не дають змоги ринку стрімко розви-
ватися (рис. 1), серед яких: 

– низька поінформованість щодо надання 
консалтингових послуг та складність в отри-
манні об'єктивної інформації; 

– недовіра до консалтингу загалом, що 
зумовлено не завжди достатнім рівнем про-
фесіоналізму з боку консультантів;

– невисокий рівень інтеграції українських 
консультаційних компаній в міжнародні кон-
сультаційні структури й об'єднання;

– низька активність професійних 
об'єднань на консультаційному ринку;

– низький рівень звернення до консалтин-
гових компаній;

– недостатній рівень фінансової грамот-
ності керівників. Відсутність інформації, що 
пояснює доцільність, необхідність і переваги 
використання таких видів послуг у поточних 
умовах ринку [3].

Зважаючи на глобалізаційні та інтеграційні 
процеси в національній економіці, залучення 

нових інвестицій у бізнес, динамічні зміни 
інформаційних технологій, перспективи роз-
витку консультаційного бізнесу в Україні роз-
ширюються через зростання попиту на такі 
послуги, як фінансовий консалтинг і менедж-
мент, оптимізація бізнесу, інтеграція CRM-
систем, професійні тренінги, особливо для 
керівників компаній. Більшість вітчизняних 
консультаційних фірм надають у процесі своєї 
діяльності консультаційні послуги з управлін-
ського, фінансового, юридичного консульту-
вання. До 40% консультаційних фірм у свій 
асортимент включають послуги з маркетингу, 
консалтингові послуги з питань оцінки ризиків 
під час купівлі цінних паперів, послуги з інфор-
маційних технологій, послуги з розроблення 
бізнес-планів, консультації з питань оподат-
кування та зовнішньоекономічної діяльності. 
Темпи цифрової трансформації операцій-
них процесів змінили ринок і стали причи-
ною стрімкого зростання попиту на послуги, 
які забезпечують впевненість у таких сферах 
застосування цифрових технологій, як кібер-
безпека і захист даних, розширена аналітика 
даних та рішення для корпоративних систем. 
Крім того, прогресивна практика послуг у 
галузі внутрішнього аудиту пропонує клієнтам 
унікальні технологічні рішення у сфері корпо-
ративного управління, оцінці ризиків та комп-
лаєнсу [4].

Основною перевагою вітчизняних консуль-
тантів є невисока вартість послуг порівняно з 
іноземними. Тому замовниками вітчизняних 
компаній консалтингу найчастіше бувають 
невеликі підприємства малого й середнього 

Рис. 1. Обмеження розвитку національного ринку консалтингових послуг
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бізнесу. Станом на кінець квітня 2017 року 
консалтингові послуги в Україні надавали 
понад 5 тис. компаній [3].

Аналізуючи обсяг ринку консалтингу, варто 
робити поправку на ситуацію в Україні: внаслі-
док військових дій на сході країни відбулося 
зниження споживання консультаційних послуг 
із 490 млн. дол. у 2014 році до 437 млн. дол. 
у 2016-му. Найбільший сукупний дохід на 
одного співробітника зафіксований у сегмен-
тах фінансового консалтингу (18,6%), консал-
тингу у сфері IT (17,02%). Також вагому роль 
посідають аудиторські, юридичні та бухгал-
терські послуги. Згідно з дослідженням, осно-
вними споживачами послуг є промисловість 
26,27%, ГМК – 20,53%, фінансова і страхова 
діяльність – 17,61%, решта 35,59% ринку роз-
поділилася серед інших галузей [3].

Поступове збільшення попиту на консал-
тингові продукти відбувається в результаті:

– покращення якості послуг, що нада-
ються, оскільки неодмінно зростатиме профе-
сіоналізм вітчизняних консультантів, їх досвід, 
удосконалюватимуться навички роботи і 
методи виконання замовлення; 

– переходу на постійне консультаційне 
обслуговування, що є більш економічним для 
клієнта; 

– усвідомлення вигоди від залучення кон-
сультантів для вирішення існуючих проблем і 
отримання нової інформації, ідей, пропозицій.

Таким чином, ринок консалтингових послуг 
зростає навіть в умовах економічних та полі-
тичних криз, оскільки компанії, прагнучи зни-
зити собівартість продукції та підвищити 
ефективність і результативність своєї діяль-
ності, звертаються до послуг управлінських 
консультантів.

Висновки. Отже, особливості розвитку 
глобального ринку консалтингових послуг 
тією чи іншою мірою пов'язані з глобаліза-
цією світового економічного простору. Оче-
видна тенденція до посилення глобалізації 
та інституціоналізації консалтингових послуг, 
що пропонуються найбільшими фірмами, 
не унеможливлює функціонування на ринку 
малих та середніх спеціалізованих компаній, 
які більш конкурентоспроможні на національ-
них ринках. Водночас зберігається великий 

потенціал зростання і для транснаціональних 
лідерів світового консалтингу. Їхній розвиток 
дедалі більше пов'язується зі зміною поколінь 
інформаційних технологій, еволюцією мар-
кетингових технологій, модернізацією кон-
сультант-клієнтських відносин, капіталізацією 
інтелектуального капіталу. Наслідками глоба-
лізаційних процесів на ринку консалтингових 
послуг є домінування великих транснаціо-
нальних консалтингових компаній, посилення 
конкуренції на ринку, переорієнтація ділової 
активності малих консалтингових компаній у 
сферу вирішення вузьких питань динамічних 
національних ринків, націлених на специфіку 
вітчизняної економіки. 

На розвиток і структуру глобального кон-
салтингового ринку впливають такі трансна-
ціональні чинники, як лібералізація міжна-
родних економічних відносин, загострення 
конкуренції на національних та регіональних 
консалтингових ринках, відкриття консал-
тингових ринків у країнах з перехідною еко-
номікою, прорив інноваційних технологій в 
консалтинговому бізнесі та орієнтація консал-
тингових компаній на скорочення трансакцій-
них витрат, конвергенція економічних політик 
розвинених країн світу.

З огляду на зміни тенденцій ведення біз-
несу все більше українських компаній при-
ходять до розуміння важливості та необхід-
ності використання консалтингових послуг. 
Тому вітчизняним консалтинговим компаніям 
потрібно зосередити основні зусилля на пер-
спективах, які ефективно вплинуть на бізнес і 
економічний стан країни загалом. При цьому 
можливий успіх консультаційних організацій в 
Україні багато в чому залежить від їх готов-
ності до нововведень, адаптованості набору 
послуг до потреб клієнтів, пошуку нових про-
дуктів і ринків, застосування нових методів 
втручання та внесення змін під час реалізації 
консультаційних пропозицій. Майбутнє кон-
салтингу нерозривно пов'язане з підвищен-
ням професіоналізму консультантів, високою 
якістю виконання замовлень, дотриманням 
етичних стандартів, здатних задовольнити 
потреби клієнтів, збільшенням частки україн-
ських компаній у наданні послуг та їх виходом 
на світові ринки.
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