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У статті проаналізовано досвід учених-економістів щодо трактування терміна «управлінське консультування», на основі чого запропоновано влас-
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Посилення конкуренції, загострення соціально
економічних проблем визначають складність 
умов функціонування вітчизняних підприємств, 

потребують підвищення їх адаптаційних спроможно
стей до зовнішнього середовища. Управлінське консуль
тування, акумулюючи знання і досвід з широкого кола 
питань господарської практики, підтримує прийняття 
адекватних управлінських рішень, стимулює впрова
дження прогресивних змін у діяльності суб’єктів госпо
дарювання і стає необхідною ланкою в системі заходів 
підвищення ефективності роботи підприємств різних 
галузей народного господарства.

Управлінський консалтинг спрямований на вирі
шення сукупності проблем, пов'язаних з організацією 
управління складними системами в різних сферах ді
яльності. Потреба в управлінському консалтингу ви
никає в разі намічених змін у діяльності підприємства, 
погіршення загальних результатів (включаючи кризові 
ситуації) або неясності перспектив. 

Складність проблем, що виникають, веде до того, 
що консультування має багатофункціональний і міждис
циплінарний характер. Робота консультанта спрямована 
на аналіз технологічних, економічних, фінансових, юри

дичних, соціопсихологічних, політичних та інших аспек
тів діяльності організації. У результаті свого аналізу кон
сультант формулює рекомендації, що стосуються основ
них цілей, ділової політики, стратегії загального плану
вання, структури та контролю за роботою організації.

Необхідність дослідження управлінського кон
сультування знаходить реалізацію в роботах таких вче
них, як В. А. Верба [1], В. В. Давиденко [2], Ф. В. Зінов’єв 
[3], О. П. Посадський [4], В. Ш. Рапопорт [5], Р. К. Юк
свярав [6], М. Я. Хабакук [7], Я. А. Лейман [8] та інші. 
Але, незважаючи на значну кількість досліджень з даної 
проблематики, окремі питання щодо управлінського 
консультування в Україні залишаються відкритими, що 
обумовило актуальність даної статті. 

Метою статті виступає аналіз теоретичних засад 
виникнення і розвитку управлінського консультування, 
його роль і функції в сучасній умовах ринкової економі
ки країни. 

Консультаційна діяльність у багатьох країнах світу є 
найважливішим елементом ділового середовища, а управ
лінський консалтинг – галуззю сучасного підприємництва. 

Управлінський консалтинг спрямований на вирі
шення сукупності проблем, пов'язаних з організацією 
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управління складними системами в різних сферах ді
яльності. Потреба в управлінському консалтингу ви
никає в разі намічених змін у діяльності підприємства, 
погіршення загальних результатів (включаючи кризові 
ситуації) або неясності перспектив.

Складність проблем, що виникають, веде до того, 
що консультування має багатофункціональний і міждис
циплінарний характер. Робота консультанта спрямована 
на аналіз технологічних, економічних, фінансових, юри
дичних, соціопсихологічних, політичних та інших аспек
тів діяльності організації. У результаті свого аналізу кон
сультант формулює рекомендації, що стосуються основ
них цілей, ділової політики, стратегії загального плану
вання, структури та контролю за роботою організації.

У процесі еволюції управлінського консультування 
серед науковців сформовано ряд неоднозначних 
підходів до визначення його сутнісного напо

внення. Класичний погляд на управлінське консульту
вання як сферу професійної діяльності, спрямованої 
на розв’язання проблем бізнесорганізацій, що суттєво 
звужує уявлення про роль і місце управлінського кон
сультування в системі управління розвитком економіч
них систем, до того ж не сприяє розвитку його науково
дослідницької природи. 

Сьогодні не існує однозначного трактування дано
го визначення. Так, на думку Рапопорта В. Ш., управлін
ське консультування – це різновид експертної допомоги 
керівникам організації у вирішенні завдань перебудови 
управління в мінливих зовнішніх і внутрішніх умовах [5].

Ліппіт Г., Ліппіт Р. вважають, що управлінське кон
сультування – складова діяльності тих, хто керує, спря
мовує, навчає або взаємодіє з іншими працівниками [9].

Виханський О. С. запропонував розглядати управ
лінське консультування як підсистему менеджменту, яка 
базується на виконанні функції діагностики, має проду
кувати вплив на систему управління, спрямовувати її вну
трішні сили на оздоровлення системи та її оновлення [10].

Єлмашев О. К. визначає управлінське консульту
вання, як ефективну форму раціоналізації управління 
виробництвом на основі використання науки і передо
вого досвіду [11].

На думку Посадського О. П., консалтинг – це про
фесійна допомога з боку фахівців з управління господар
ським керівникам і управлінському персоналу різних ор
ганізацій (клієнту) у вирішенні проблем і функціонуванні 
їхнього розвитку, здійснювана у формі порад, рекомен
дацій і рішень, вироблених спільно з клієнтом [12].

Тюнякин М. Л. трактує термін «управлінське кон
сультування» як вид підприємництва, спрямований на 
задоволення потреб ринкової економіки [13].

Марченко О. А. стверджує, що економічний кон
салтинг являє собою підприємницьку діяльність у сфері 
надання ділових послуг консультативного типу, забезпе
чує господарські суб’єкти консалтинговими ресурсами, 
зміст яких становить спеціальне, специфічне, організа
ційне, конфіденційне економічне й управлінське знан
ня, та інформацією ділового і спеціального характеру, 
адаптованою до особливостей бізнесу підприємця, який 
користується консалтинговими послугами [14].

На думку Блінова А. О., Бутиріна Г. Н., Добрень
кого Є. В., консалтинг – це комплекс знань, пов’язаний 
з науковим пошуком, проведенням досліджень, експе
риментів з метою розширення наявних і набуття нових 
знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення за
кономірностей, наукових узагальнень, обґрунтування 
проектів успішного розвитку організації [15].

Отже, спираючись на досвід вищезазначених вче
них, можна визначити, що управлінське консультування –  
це вид управлінської діяльності консультантів з надан
ня незалежних, професійних, кваліфікованих послуг 
певним суб’єк там господарювання з використанням 
інте лектуального потенціалу, що дозволить керівникам 
під приємств швидко реагувати на організаційні зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища, своєчасно 
виявляти та використовувати нові можливості, упрова
джувати зміни і навчання.

На сучасному етапі в консультуванні визначаль
ний вплив справляють тенденції глобалізації господар
ського життя. Посилення транснаціоналізації еконо
міки, рух міжнародного капіталу, активізація процесів 
злиття і поглинань створили передумови концентрації 
і глобалізації в консалтинговому бізнесі. Прискорення 
процесів глобалізації консалтингової індустрії зумовле
не зростанням інтеграції економік різник країн, форму
ванням єдиного інформаційного бізнеспростору. Сьо
годні в консалтингу практично подолано національні 
кордони, експансія міжнародних корпорацій призвела 
до захоплення як товарних, фінансових ринків, так і 
знаннєвого простору. Практично в усіх країнах поряд 
з вітчизняними консультаційними фірмами працюють 
глобальні консалтингові компанії, що з’являються ра
зом зі стратегічними партнерами транснаціональними 
компаніями, яких вони обслуговують по всьому світу. 

Аналізуючи зростання кількісних параметрів уп рав
лінського консультування як у глобальному серед
овищі, так і в окремих країнах, треба зазначити, 

що його темпи перебувають в прямій залежності від дина
міки сфер матеріального і нематеріального виробництва. 
Розвиток управлінського консультування у різних країнах 
світу підтверджує гіпотезу про наявність тісного зв’язку 
між рівнем розвитку економіки країни, розвиненістю її 
наукового та інноваційнопромислового потенціалу.

Треба зазначити, що існують характерні риси управ
лінського консультування, а саме:

1. Консультування має назву управлінського, 
оскільки його призначення – надання справжньої допо
моги керівникові конкретної бізнесорганізації. Управ
лінське консультування пов'язане з управлінням ресур
сами і процесами.

2. Висока кваліфікація консультанта – головна йо
го риса. Консультанти спеціалізуються у вирішенні пев
ної групи проблем і володіють високим рівнем умінь 
працювати в колективі співробітників бізнесорганізації 
і працювати індивідуально з менеджерами вищої ланки, 
уміннями акумулювати знання в різних управлінських 
ситуаціях, уміннями вийти на вирішення нових про
блем, коли політична і юридична складова можуть бути 
відокремлені від економічної реальності.
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3. Управлінське консультування – це допомога, що 
не має директивного характеру. Управлінський консуль
тант не має адміністративної влади. Тільки доцільність 
рішень, їх якість і оцінка того, якою мірою ідеї кон
сультанта сприяють розвитку і вдосконаленню бізнес
організації, є гарантією їх реалізації.

4. У результаті допомоги управлінського консуль
тування підвищується ефективність функціонуван ня й 
управління бізнесорганізації в економічному, орга ні
заційнотехнічному і соціальнопсихологічному аспек
тах. Удосконалюється професійний рівень фахівців 
клі єнт ської бізнесорганізації. Розширюється коло про
блем, яке здатна вирішити бізнесорганізація.

5. Незалежність управлінського консультанта ви
являється в тому, що він виступає як експерт. Консуль
тант як порадник має усвідомлювати відповідальність, 
об'єктивність, повноту, оптимальність своїх пропозицій.

6. Управлінське консультування не підпорядкову
ється службовому процесу з боку формальних і нефор
мальних лідерів. Це дозволяє консультантові залишатися 
нейтральним при розгляді шляхів вирішення проблем.

7. Спеціалізація управлінського консультанта у 
певній галузі наукових і практичних знань гарантує 
кваліфікованість роботи консультанта. Управлінське 
консультування – важка, кропітка та інтелектуально ви
тратна робота.

Вважаємо за доцільне зазначити, що процес кон
сультування являє собою взаємодію керівництва 
організацій з незалежним консультантом, і від 

того, наскільки оптимально і раціонально буде побудо
ваний даний процес, залежатиме ступінь досягнення 
результатів і використання задіяних ресурсів. 

Співпраця персоналу клієнтської організації і 
управлінського консультанта в процесі інноваційних 
організаційних змін може відбуватися за декількома мо
делями, короткий зміст яких наведемо нижче.

Модель «експерт – клієнт». Весь цикл органі
заційних змін здійснюється без участі управлінських 
консультантів, за винятком вироблення програми дій, 
забезпечується мінімальна залежність клієнтської орга
нізації від консультанта. Модель не поширена, але кон
сультант має багато можливостей для ініціативних твор
чих рішень. Виробляється декілька варіантів рішень, 
проводяться порівняння. Використовуються варіанти 
«усунення вузьких місць», «концепція ідеальної систе
ми» (розробляється варіант ідеальної системи на тео
ретичному рівні, перспективному, технічно можливому, 
доступному для технологій розробки інноваційних про
ектів, визначає вихід із ситуації, що склалася). Стимулю
ється процес творчого мислення, наприклад метод роз
ділення проблеми на підпроблеми, метод комбінування 
з використанням табличних рішень і комбінації рішень.

Модель «доктор – пацієнт». Управлінські кон
сультанти самостійно проводять роботу зі збору інфор
мації, її обробки, аналізують стан справ і формують ре
комендації.

Впровадження рекомендацій здійснюється пра
цівниками клієнтської організації самостійно. Модель 
дає міцну діагностичну інформацію, у цьому її перевага, 

але консультант не може впливати на процес впрова
дження рекомендацій.

Складність моделі в тому, що консультант стика
ється з психологічним бар'єром, коли люди активно не 
співпрацюють.

Для поліпшення психологічного клімату консуль
танти використовують: «розморожування» – послаблен
ня залежностей, зв'язків і відносин; «зміна» – у бізнес
організації йде пошук допомоги для «пом'якшення» або 
«усунення» виниклих суперечностей; «заморожуван
ня» – закріплення позитивних змін.

Модель «групова співпраця» визнається опти
мальною. Це спільна робота персоналу клієнтської ор
ганізації та управлінських консультантів. До роботи за
лучаються працівники різних рівнів клієнтської органі
зації. У рамках цієї моделі найбільш поширена групова 
робота – спільна діяльність у групах по 3 – 7 осіб з ке
рівників бізнесорганізації і фахівців. Члени групи самі 
встановлюють регламент спілкування і подають резуль
тат своєї роботи управлінському консультантові.

Завдання групи – поліпшення горизонтальної ко
мунікації і взаєморозуміння на певній ділянці організа
ції. Йде процес взаємодоповнень і взаєморозумінь, під
вищується інтерес до роботи.

Консультант – координатор, використовує підго
товку для групової роботи через навчання: організацію 
роботи, навчання груповій роботі, формування загаль
ної думки. Потім робляться узагальнення першого ци
клу і ставляться нові завдання.

Групове обговорення краще проводити у формі про
блемних нарад, що дають добрі підсумкові результати.

Модель «аналізу потенційних проблем» (АПП) за
снована на роботі з творчою групою. АПП є аналізом 
несприятливих явищ, які можуть виникнути при реалі
зації управлінського рішення з певної проблеми.

В АПП найбільша увага приділяється динаміці 
причиннонаслідкових зв'язків і способам усунення 
можливих наслідків. Можливі два варіанти виникнення 
потенційних проблем: прямі (брак ресурсів) і непрямі 
(погіршення взаємин).

АПП слабо піддається формалізації, потрібні до
свід та інтуїція. Важлива об'єктивність у прогнозуванні 
проблем. Використовують прийоми крокового аналізу і 
визначаються зв'язки між причиною і наслідком у май
бутньому. Консультант і його група визначають комп
лекс контрзаходів як реакцію на виникнення проблем.

ВИСНОВКИ
Сучасний погляд на управлінське консультування 

розглядається не тільки як допомога в менеджерській 
діяльності, але і як освітня система підвищення кваліфі
кації. Управлінське консультування важливо розглядати 
не тільки як метод удосконалення практики управління 
(з економічних, організаційних, соціологічних, кадро
вих, юридичних і технічних проблем бізнесорганізації), 
але і як сучасну професійну діяльність. Управлінське 
консультування не тільки метод, але і професія. Кон
сультант ділиться досвідом з клієнтом, клієнт безпосе
редньо бере участь у вирішенні завдань. Обидві сторони 
витягують з вирішення завдань цінний досвід.               
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передуМови до форМування еконоМІчного конСалТингу як СаМоСТІйного 
бІЗнеСу в українІ
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Цветаш Ю. О. Передумови до формування економічного консалтингу як самостійного бізнесу в Україні
У статті наведено кілька визначень консалтингу як окремої ринкової послуги та історія виникнення консалтингових послуг в Україні. Наведено 
основні напрями діяльності консультантів і функції консалтингу. При цьому консалтора представлено як фінансового посередника. Зроблено ви-
сновок, що консалтинг – це один із проявів революції, що відбувається в економіці та бізнесі.
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Цветаш Ю. О. Предпосылки формирования экономического  

консалтинга как самостоятельного бизнеса в Украине
В статье приведено несколько определений консалтинга как отдель-
ной рыночной услуги и история возникновения консалтинговых услуг в 
Украине. Приведены основные направления деятельности консультан-
тов и функции консалтинга. При этом консалтор представлен как 
финансовый посредник. Сделан вывод, что консалтинг - это одно из 
проявлений революции, которая происходит в экономике и бизнесе.
Ключевые слова: консалтинг, инвестиции, консультант, оценочная 
деятельность, финансовый посредник.
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Tsvetash Y. O. Backround of Formation Economic Consulting  

as an Independent Business in Ukraine

The article gives some definitions of consulting as a separate market service 
and history of the consulting services in Ukraine. The main directions of con-
sultants and consulting functions are given. In this connection consaltor is 
presented as a financial intermediary. It is concluded that consulting is a man-
ifestation of the revolution that is happening in the economy and business.
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