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Косіченко І. І. Стратегічні пріоритети розбудови вітчизняного консалтингового бізнесу в сучасних умовах
Системна інтеграція України в європейський і глобальний економічний простір суттєво актуалізує питання щодо виведення на 
якісно вищий щабель розвитку діючу в державі систему консалтингового обслуговування бізнесового та державного секторів еко-
номіки. Досягнення стратегічних цілей передбачає реалізацію цілої низки інституційних, організаційно-економічних та інформа-
ційних заходів, здатних у сукупності забезпечити динамічну розбудову вітчизняного консалтингового бізнесу та впровадження в 
Україні дієвих механізмів податкового комплаєнс-контролю. Що стосується інституційного середовища консалтингової бізнес-ді-
яльності, то воно має забезпечувати насамперед неухильне нарощування масштабів і якісних кондицій вітчизняного консалтингу, 
підвищення його економічної результативності та посилення впливу на результати. Варто наголосити, що на сьогоднішній день 
система інституціоналізації вітчизняної консалтингової індустрії все ще перебуває на початковому етапі свого становлення. Так, 
її інституційно-регуляторний «каркас» формують, головним чином, професійні консалтингові об’єднання, маркетингові спілки, 
спілки управлінського консультування, професійні організації загального типу, юридичні асоціації та ін., тоді як на загальнонаці-
ональному рівні консалтинг чітко не визначений. Основна причина цього – відсутність консалтингу в переліку ліцензованих видів 
господарської діяльності. Розбудова в Україні розвинутого і високодиверсифікованого консалтингового бізнесу є неможливою без 
реалізації комплексу організаційно-економічних заходів. Вони мають бути спрямовані насамперед на створення умов для стабіль-
ного нарощування ринкового попиту на консалтингові послуги з боку бізнес-структур і державних установ з метою стимулю-
вання поширення інноваційних технологій у бізнес-діяльність суб’єктів господарювання, незважаючи на високі ризики реалізації 
бізнес-процесів та мультиплікації національного економічного розвитку.
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The systematic integration of Ukraine into the European and global economic space significantly actualizes the issue of bringing to a quali-
tatively higher stage of development the current system of consulting support of both the business and the public sectors of the economy in 
the country. Achieving strategic goals involves the implementation of a number of institutional, organizational, economic, and informational 
measures that can collectively ensure the dynamic development of the domestic consulting business and the implementation of effective mecha-
nisms of tax compliance control in Ukraine. As for the institutional environment of the consulting business activities, it should provide first of all 
a steady increase in the scale and quality of the conditions of domestic consulting, increase its economic effectiveness and increase the impact 
on the results. It is worth emphasizing that today the system of institutionalization of the domestic consulting industry is still at the initial stage 
of its formation. Thus, its institutional and regulatory «framework» is formed mainly by professional consulting associations, marketing unions, 
management consulting unions, professional general-type organizations, legal associations, etc., while at the national level consulting is not 
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Системна інтеграція України в європей-
ський і глобальний економічний простір 
суттєво актуалізує питання щодо виве-

дення на якісно вищий щабель розвитку діючу в 
державі систему консалтингового обслуговуван-
ня бізнесового та державного секторів економі-
ки. Активна переорієнтація господарської діяль-
ності вітчизняних компаній на європейські стан-
дарти, нарощування масштабів і диверсифікація 
їх виробничих, комерційних, інвестиційних і 
фінансових операцій висувають у число пріо-
ритетних завдань нарощування конкурентних 
позицій фірм на ринках і підвищення ефектив-
ності управління їх бізнес-процесами. Необхідна 
докорінна перебудова всієї системи організацій-
но-економічних відносин з приводу суспільного 
відтворення консалтингових продуктів і нарощу-
ванням конкурентних позицій українських фірм 
у європейському інформаційному просторі. До-
сягнення стратегічних цілей передбачає реалі-
зацію цілої низки інституційних, організаційно-
економічних та інформаційних заходів, здатних у 
сукупності забезпечити динамічну розбудову ві-
тчизняного консалтингового бізнесу та впрова-
дження в Україні дієвих механізмів податкового 
комплаєнс-контролю. 

Дослідженнями даної теми займалося багато 
вітчизняних учених, серед яких можна зазначити 
таких: Столярчук Я., Казакова Н., Відменко Ю.,  
Волошин В., Хуторна М. та ін., які приділили 
увагу розвитку консалтингу, проте поза їх ува-
гою залишилась стратегічні пріоритети консал-
тингового бізнесу в Україні. Отже, метою статті 
є визначення способів створення потужних пе-
редумов інтеграції нашої держави в інфраструк-
турну систему глобальної економіки, набуття 
вітчизняним консалтинговим бізнесом статусу 
невід’ємного структурного компонента європей-
ського інформаційного простору та забезпечен-
ня максимальної реалізації його економічних ін-
тересів на ринку.

Що стосується інституційного середовища 
консалтингової бізнес-діяльності, то воно має 
забезпечувати насамперед неухильне нарощу-
вання масштабів і якісних кондицій вітчизня-
ного консалтингу, підвищення його економічної 
результативності та посилення впливу на резуль-
тати фінансово-господарської діяльності еконо-
мічних суб’єктів; формування сприятливого біз-
нес-середовища функціонування консалтингової 
індустрії; високу ефективність системи держав-
ного регулювання консалтингового бізнесу та 

поглиблення його спеціалізації; а також належну 
сертифікацію та ліцензування вітчизняних кон-
сультантів. Саме в такий спосіб буде створено 
потужні передумови інтеграції України в інфра-
структурну систему глобальної економіки, на-
буття вітчизняним консалтинговим бізнесом 
статусу невід’ємного структурного компонента 
європейського інформаційного простору та за-
безпечення максимальної реалізації його еконо-
мічних інтересів на ринку.

Процеси інституціоналізації консалтинго-
вого бізнесу в Україні слід розглядати, по-перше, 
в розширеному форматі розбудови в нашій дер-
жаві системи ціннісних норм, формальних і не-
формальних регуляторних інститутів, здатних 
ефективно унормовувати та структурувати кон-
салтингову діяльність. 

По-друге, інституціоналізація передбачає 
формування в Україні необхідних організацій-
них засад консалтингового бізнесу, здатних за-
безпечувати внутрішню диверсифікацію його 
продуктово-видової структури та внутрішню 
спеціалізацію відповідно до виробничих, орга-
нізаційно-економічних і управлінських потреб 
бізнес-структур. 

По-третє, інституціоналізація вітчизняно-
го консалтингового бізнесу має за мету здійснен-
ня його легітимізації та соціальної стратифікації 
як важливого інфраструктурного механізму 
структурної динаміки соціально-економічних 
процесів на мікро-, мезо- і макрорівнях. 

І, нарешті, по-четверте, інституціоналіза-
ція передбачає також глибоку інтеграцію консал-
тингової індустрії в ділову культуру та бізнес-се-
редовище інформаційного суспільства з метою 
збереження його автономного статусу в державі 
та суспільстві [1, c. 194–195]. 

Подібні характеристики процесів інсти-
туціоналізації консалтингового бізнесу 
в Україні випливають, на нашу думку, з 

їх ключової місії – забезпечувати регулярність, 
стійкість і рівновагу процесів суспільного від-
творення консалтингових продуктів. При цьому 
слід враховувати, що інститути в силу притаман-
ної їм природної інертності та субоптимальності 
не завжди еволюціонують у бік створення най-
більш ефективних організаційно-економічних 
структур і механізмів, а отже – можуть розвива-
тись у форматі деструктивних сценаріїв, спричи-
няючи підвищення рівня трансакційних витрат 
господарських операцій компаній, обмеження 
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ринкових обмінів та значні проблеми дисме-
неджменту організацій [2, с. 12].

Варто наголосити, що на сьогоднішній день 
система інституціоналізації вітчизняної консал-
тингової індустрії все ще перебуває на початко-
вому етапі свого становлення. Так, її інституцій-
но-регуляторний «каркас» формують, головним 
чином, професійні консалтингові об’єднання, 
маркетингові спілки, спілки управлінського 
консультування, професійні організації загаль-
ного типу, юридичні асоціації тощо, тоді як на 
загальнонаціональному рівні він чітко не ви-
значений. Основна причина цього – відсутність 
консалтингу в переліку ліцензованих видів гос-
подарської діяльності (згідно з нормами Закону 
України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» [3]). 

Доволі фрагментарною є і реалізовувана в 
Україні система сертифікації вітчизняного кон-
салтингового бізнесу, у структурі якої чітко ви-
окремлюються два рівні. З одного боку, параме-
три операційної та стратегічної діяльності кон-
салтингових компаній конвергуються зі стандар-
тами діючих програм міжнародної професійної 
сертифікації; а з іншого – вони мають членство 
в українських професійних об’єднаннях консал-
тингового профілю, отримуючи при цьому від-
повідну сертифікацію та беручи участь в органі-
зації спеціальної освітньої системи на рівні уні-
верситетів, шкіл, професійних курсів з вивчення 
базових основ консалтингової діяльності. Між 
тим, діюча в Україні система сертифікації кон-
салтингової діяльності не має, на жаль, систем-
ного й обов’язкового характеру, а отже – реаль-
ністю сьогодення є широке поширення на ринку 
непрофесійних консультантів і продукування 
ними неякісних консалтингових послуг, що зни-
жують авторитетність вітчизняних консалтинго-
вих фірм і служать фактором недовіри до них з 
боку клієнтів. 

У розбудові інституційного середовища ві-
тчизняної консалтингової індустрії осно-
вні заходи мають бути спрямовані на:

 впровадження інституту юридичних 
норм консалтингової бізнес-діяльності, 
що мають включати в обов’язковому по-
рядку систему оцінки та систематичного 
контролювання якості консалтингових 
послуг; нормативно-правову базу регулю-
вання їх ринкового обігу; запровадження 
санкцій і штрафів за неналежне консуль-

таційне обслуговування бізнес-структур; 
нормативно-правове забезпечення свобо-
ди здійснення підприємницької діяльності 
у сфері консалтингу; а також повну інсти-
туціоналізацію її економічного базису: інф-
раструктури консалтингового ринку, меха-
нізмів інноватизації консалтингових техно-
логій, антимонопольної політики, системи 
ринкового ціноутворення та державної 
стандартизації послуг тощо [4, c. 35]; 

 розроблення системи нормативно-пра-
вового регулювання консалтингової ін-
дустрії, порядку застосування стандартів 
консалтингового обслуговування бізнес-
діяльності та забезпечення доступнос-
ті входження у професійне середовище 
суб’єктів консалтингової індустрії;

 повна законодавча легалізація вітчизня-
ної сфери професійного обслуговування 
економічної діяльності на основі норма-
тивно-правового урегулювання процедур 
ліцензування консалтингового бізнесу 
державними установами та професійни-
ми асоціаціями (яким надано право лі-
цензування зі збереженням при цьому 
керівництва та контролю з боку держави), 
а також видачі ними посвідчень консуль-
тантів як документального підтверджен-
ня належного рівня професійної компе-
тентності професіоналів консультаційно-
го корпусу та наявності в них законного 
права надавати консалтингові послуги. 
Звернімо увагу на те, що на сьогодні ді-
юче в Україні законодавство передбачає 
необхідність ліцензування лише окремих 
видів консалтингової діяльності: права 
роботи з майновими сертифікатами, ау-
диту та оцінки майнових об’єктів, надан-
ня освітніх послуг у сфері консалтингу з 
видачею відповідних посвідчень;

 гармонізація вітчизняного законодавства 
у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 
з положеннями законодавства Європей-
ського Союзу, а саме: Директиви 78/660/
EEC (яка унормовує питання річної звіт-
ності окремих типів компаній), Директи-
ви 83/349/EEC (що регулює консолідовану 
звітність) та Директиви 2013/34/ЄС (яка 
суттєво послаблює адміністративний тиск 
на діяльність бізнес-структур, а також за-
проваджує обов’язкові вимоги щодо роз-
криття обсягів виплат органам державної 
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влади з боку компаній, котрі працюють у 
видобувній промисловості і секторі пер-
винної лісозаготівлі) [5, c. 200–201].

Розбудова в Україні розвинутого та високо-
диверсифікованого консалтингового бізне-
су є неможливою без реалізації комплексу 

організаційно-економічних заходів. Вони мають 
бути спрямовані насамперед на створення умов 
для стабільного нарощування ринкового попиту 
на консалтингові послуги з боку бізнес-структур 
і державних установ з метою стимулювання по-
ширення інноваційних технологій у бізнес-діяль-
ність суб’єктів господарювання, незважаючи при 
цьому на високі ризики реалізації бізнес-проце-
сів і мультиплікації національного економічного 
розвитку. Досягнення цієї стратегічної мети ле-
жить у площині реалізації таких заходів, як-от:
 зниження рівня залучення іноземних кон-

салтингових компаній і консультантів-
експертів до професійного обслуговуван-
ня вітчизняних бізнес-структур і держав-
них органів (зокрема, при закупівлі тех-
нологічного обладнання і транспортних 
засобів, спеціального програмного забез-
печення, сировинних і паливно-енерге-
тичних ресурсів для різних галузей і сек-
торів економіки, розробленні стратегій і 
механізмів виходу на міжнародні ринки 
тощо), що дасть змогу суттєво зменшити 
вартість консультаційної складової різно-
го роду бізнес-проєктів; 

 залучення до співробітництва з вітчизня-
ними консалтинговими компаніями закла-
дів вищої освіти та наукових установ На-
ціональної академії наук України, з метою 
розроблення інноваційних консалтинго-
вих продуктів та впровадження в госпо-
дарську практику міжнародного досвіду у 
сфері консалтингового обслуговування ви-
робничих і управлінських процесів;

 розбудова національної системи профе-
сійної академічної освіти у сфері підготов-
ки висококваліфікованих консультантів 
на основі вдосконалення закладами вищої 
освіти України власних освітніх програм і 
технологій, їх максимальної конвергенції 
з потребами ринку та бізнесу, підвищення 
викладацьких стандартів і професійних 
компетентностей професорсько-викла-
дацького корпусу, а також забезпечення 
високої якості підготовки висококвалі-

фікованих фахівців у сфері податкового, 
бухгалтерського та консалтингового об-
слуговування бізнес-діяльності. Розвиток 
в Україні спеціальної освіти консалтинго-
вого напряму є головним рушієм форму-
вання у фахівців широкого спектра про-
фесійних знань і навичок, розуміння ними 
природи латентних норм і професійних 
практик у сфері консалтингу, засвоєн-
ня спеціалістами професійного етосу та 
надання їм формального підтвердження 
професійного статусу у формі дипломів з 
відповідною легітимізацією претензій фа-
хівців на експертне знання [6, c. 153];

 мереживізація вітчизняного консалтин-
гового бізнесу способом заснування в 
Україні професійного консультаційного 
об’єднання й активного залучення у про-
фесійні мережі консультантів дорадчих 
служб, бізнесових, професійних і громад-
ських організацій та інших економічних 
суб’єктів;

 системний розвиток і державна підтрим-
ка системно-інтегрованого консалтингу, 
спрямованого на розв’язання комплек-
сних (а не одиничних чи фрагментарних) 
виробничих і управлінських проблем клі-
єнтських організацій, що дає змогу не тіль-
ки суттєво розширити сервісний спектр 
професійного обслуговування бізнесу, але 
й забезпечити поглиблення спеціалізації 
консалтингових фірм на управлінському 
супроводі процесів комерціалізації нових 
знань та вдосконалити систему управ-
ління дослідними та науково-освітніми 
структурами [7, c. 15; 8, с. 80];

 реалізація комплексу заходів норматив-
но-правового й організаційного характеру 
щодо забезпечення вільного доступу ві-
тчизняних консультантів до професійної 
літератури, міжнародних інформаційних 
джерел, електронних ресурсів, комерційних 
баз даних і наукової періодики [9, c. 176];

 формування в Україні регіональних ме-
реж центрів надання консалтингових по-
слуг локальним бізнес-структурам і об’єд-
наним територіальним громадам у формі 
інтегрованих офісів, котрі спеціалізува-
тимуться на інформуванні економічних 
агентів щодо своїх консалтингових про-
дуктів, умов реалізації на локальних рин-
ках різних видів товарів і послуг; 
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 формування загальнонаціональної сис-
теми критеріальної ідентифікації якості 
консалтингових послуг та оцінювання ре-
зультативності діяльності консалтингових 
компаній з метою нарощування ринково-
го попиту на даний вид професійних по-
слуг з боку вітчизняних бізнес-структур;

 реалізація комплексу заходів щодо стан-
дартизації консалтингової діяльності з ме-
тою створення ефективного середовища 
для обміну професійним досвідом у реа-
лізації консультаційних проєктів та імпле-
ментації інноваційних наукових досягнень 
у даній сфері; зниження ризикованості 
консалтингової діяльності з позиції кон-
сультантів та їх клієнтів; створення відпо-
відних умов та стимулювання підвищення 
професійної кваліфікації консультантів; 
підвищення суспільного авторитету й імі-
джу професії консультанта [8, c. 81]. 

Динамізація розвитку консалтингового 
бізнесу в Україні потребує також якісно-
го вдосконалення системи його інформа-

ційного забезпечення, що має спрямовуватися 
насамперед на розбудову загальнонаціональних 
інформаційних мереж і баз даних щодо консал-
тингових фірм і диверсифікацію діяльності ін-
формаційно-консультативних служб у даному 
секторі економічної діяльності. Першочергови-
ми кроками в цьому напрямі мають стати:
 реалізація масштабних інформаційно-ана-

літичних акцій щодо широкої популяриза-
ції консалтингу як невід’ємного компонен-
та бізнес-інфраструктури серед керівників 
бізнес-структур, підприємців і власників 
вітчизняних компаній. Даний захід має 
бути спрямований на їх максимальне ін-
формування про економічну доцільність 
застосування консалтингових послуг у 
фінансово-господарській діяльності та пе-
редачі професійним консультантам їх не-
профільних видів як важливого механізму 
оптимізації бізнес-процесів, зменшення 
трансакційних витрат і нарощування кон-
курентних позицій фірм на національному 
та міжнародному ринках;

 формування спеціалізованих інформацій-
них реєстрів, вебсайтів, систем довідко-
вої інформації та баз даних (у тому числі в 
інтерактивному режимі із застосуванням 
інноваційних інформаційних технологій 

та мережі Інтернет) щодо економічного 
ресурсу консалтингових продуктів, кіль-
кості професійних суб’єктів ринку, видів 
консалтингових послуг, їх споживчих ха-
рактеристик і вартості; результативності 
діяльності консалтингових компаній з 
метою зростання інформаційної транспа-
рентності вітчизняного консалтингового 
ринку, розширення можливостей спо-
живачів послуг у виборі консультантів, а 
також підвищення готовності консалтин-
гових фірм і споживачів їх продуктів до 
виробничих і управлінських новацій, по-
стійного пошуку інноваційних рішень, їх 
опанування та системної імплементації в 
суспільно-господарську практику;

 ініціювання регулярного проведення ін-
формаційних форумів, спеціалізованих 
конференцій та інших заходів публічно-
го характеру, присвячених проблематиці 
розвитку вітчизняного консалтингового 
ринку, його продуктової, регіональної, ін-
ституційно-регуляторної диверсифікації;

 запровадження практики реалізації освіт-
ніх програм з підготовки професійних 
консультантів, включаючи освітні онлайн-
курси, вебінари, а також програми і про-
єкти співробітництва із закладами вищої 
освіти, що спеціалізуються на підготовці 
управлінських кадрів з антикризового та 
ризик- менеджменту; 

 широка інформаційна підтримка діяль-
ності об’єднань професійних консультан-
тів і реалізації масштабних консалтинго-
вих проєктів і програм на загальнонаціо-
нальному та місцевому рівнях [10, c. 373];

 реалізація комплексних інформаційних, 
роз’яснювальних і консультаційних захо-
дів у вітчизняних засобах масової інфор-
мації з питань ведення бухгалтерського 
обліку й оподаткування суб’єктів госпо-
дарювання, належної автоматизації облі-
кових процесів і податкового аутсорсингу 
для компаній малого та середнього біз-
несу, а також діючих програм і проєктів 
його державної підтримки та ведення фі-
нансово-господарської діяльності в різ-
них сферах економічної діяльності.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що на 

сьогоднішній день система інституціоналіза-
ції вітчизняної консалтингової індустрії все ще 
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перебуває на початковому етапі свого станов-
лення. Її інституційно-регуляторний «каркас» 
формують, головним чином, професійні консал-
тингові об’єднання, маркетингові спілки, спіл-
ки управлінського консультування, професійні 
організації загального типу, юридичні асоціації 
тощо, тоді як на загальнонаціональному рівні він 
чітко не визначений насамперед в силу відсут-
ності консалтингу в переліку ліцензованих видів 
господарської діяльності. 

У розбудові інституційного середовища ві-
тчизняної консалтингової індустрії осно-
вні заходи мають бути спрямовані на: 

впровадження інституту юридичних норм кон-
салтингової бізнес-діяльності та розроблення 
системи її нормативно-правового регулювання; 
урегулювання процедур ліцензування консал-
тингового бізнесу державними установами та 
професійними асоціаціями; гармонізацію вітчиз-
няного законодавства у сфері бухгалтерського 
обліку та аудиту з положеннями законодавства 
Європейського Союзу та ін. 

Організаційно-економічні заходи реформу-
вання вітчизняної консалтингової індустрії мають 
бути спрямовані на створення умов для стабіль-
ного нарощування ринкового попиту на консал-
тингові послуги з боку бізнес-структур і дер-
жавних установ. Це передбачає реалізацію таких 
заходів, як-от: залучення до співробітництва з ві-
тчизняними консалтинговими компаніями закла-
дів вищої освіти та наукових установ Національ-
ної академії наук України, розбудова національної 
системи професійної академічної освіти у сфері 
підготовки висококваліфікованих консультантів; 
мереживізація вітчизняного консалтингового 
біз несу способом заснування в Україні професій-
ного консультаційного об’єднання й активного 
залучення у професійні мережі консультантів до-
радчих служб, бізнесових, професійних і громад-
ських організацій та інших економічних суб’єктів; 
системний розвиток і державна підтримка сис-
темно-інтегрованого консалтингу; формування в 
Україні регіональних мереж центрів надання кон-
салтингових послуг локальним бізнес-структурам 
та об’єднаним територіальним громадам у формі 
інтегрованих офісів тощо.                  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЯХ  
РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

2020 ДАНИЛЮК В. О., ДАШКЕВИЧ Д. Р. 

УДК 658.811
JEL: L17; M10

Данилюк В. О., Дашкевич Д. Р. Особливості управління збутовою діяльністю в бізнес-організаціях  
різних галузей

Метою статті є виокремлення особливостей процесу управління збутовою діяльністю бізнес-організацій, які працюють у сіль-
ському господарстві, переробній промисловості, машинобудуванні, торгівлі, легкій промисловості та сфері послуг, і виявлення 
специфічних аспектів, що виникають на стику управління збутовою діяльністю та іншими функціональними сферами управління 
бізнес-організацією. Наведено низку універсальних для будь-якої бізнес-організації принципів, які мають бути враховані у процесі 
формування загальної стратегії та плануванні й реалізації управління збутовою діяльністю. Проаналізовано специфічні особливос-
ті побудови каналів розподілу готової продукції в бізнес-організаціях різних видів діяльності. Розглянуто основні аспекти взаємодії 
бізнес-організацій з іншими суб’єктами збутової діяльності та надано рекомендації щодо її ефективнішої організації. Визначено, 
що основними методами просування продукції для досягнення цілей збутової підсистеми у процесі управління збутовою діяльніс-
тю є: реклама, стимулювання збуту та персональні продажі. Виявлено основні відмінності в роботі підсистеми збуту бізнес-орга-
нізацій різних галузей і виокремлено особливості управління збутовою діяльністю. Показано, що особливістю збутової діяльності 
бізнес-організацій сфери послуг є використання нульового каналу збуту, натомість для переважної більшості машинобудівних 
бізнес-організацій важливим є функціонування «маркетинг-центру», організованого за функціональним принципом, метою якого є 
взаємодія з усіма підрозділами бізнес-організації, а для промислових бізнес-організацій, у яких постачання продукції до місця прода-
жу залежить від локації виробництва, визначальним є дотримання таких умов, як досягнення максимального задоволення потреб 
споживачів і оптимізація витрат на постачання продукції.
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