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Стрілок І. І. Основи побудови процесу розвитку міжнародної компанії
Метою статті є визначення загальних основ здійснення процесу розвитку компанії, дослідження впливу міжнародного бізнес-середовища та виді-
лення ключових тенденцій і можливостей для її розвитку. Аналізуючи наукові праці вчених і враховуючи динамічність світових процесів, розглянуто 
потенційні цілі, з яких компанії зазвичай розпочинають процес змін і розвитку: постійне вдосконалення; поліпшення або посилення комунікації; роз-
виток співробітників; удосконалення продуктів та послуг; збільшення прибутку. Етапами розвитку міжнародної компанії в статті вказано такі: 
визначення сфери вдосконалення; дослідження проблеми; створення плану дій; створення мотивації та бачення; впровадження; оцінка початкових 
результатів; адаптація або продовження. Оскільки зміни та розвиток компанії можуть бути пов’язані з певними перешкодами на шляху до до-
сягнення мети, то до загальних викликів, які виникають у процесі розвитку компанії, віднесено: страх перед невідомим; суперечливі цілі; вигорання; 
відсутність лідерства; нерозуміння запланованих змін; труднощі зі зміною місії або цінностей. Проводячи аналіз зовнішнього бізнес-середовища, яке 
складається з численних факторів, у роботі їх згруповано в шість ключових субсередовищ. Зовнішніми факторами, що мають вплив на розвиток 
діяльності бізнесу консалтингової компанії, є як нові тренди (тенденції клієнтів, динамічні мега-тренди, технологічні тренди), так і деструктивні 
чинники (макроекономічні, ринкові, галузеві). Кожен із цих факторів створює унікальний набір викликів та можливостей для розвитку бізнесу. Вони 
підкреслюють необхідність адаптивності як на індивідуальному рівні, так і на рівні бізнесу чи галузі. У результаті дослідження було виявлено клю-
чові тенденції (штучний інтелект і диджиталізація, розширення хмарних сервісів, глобальний підбір персоналу на посади консультантів, оновлені 
стратегії утримання персоналу, дотримання екологічних, соціальних та управлінських (ESG) заходів) та обґрунтовано можливості для розвитку 
консалтингової компанії. Перспективами подальшої роботи в даному напрямку є формування механізму управління розвитком міжнародної компанії 
для підсилення конкурентної стратегії компанії; вдосконалення процесів управління та підтримки прийняття рішень на всіх рівнях; управління ви-
рішальними потоками даних; впровадження змін щодо створення культури гнучкості та розвитку конкурентоспроможності компанії.
Ключові слова: процес розвитку компанії, етапи процесу розвитку, управління розвитком компанії, консалтингова компанія.
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Strilok I. I. The Basics of Building an International Company Development Process
The article is aimed at determining the general basics for the implementation of the company’s development process, studying the influence of the international 
business environment, and highlighting key trends and opportunities for its development. Analyzing the scientific works of scholars and taking into account 
the dynamism of world processes, the potential goals from which companies usually begin the process of change and development are considered: continu-
ous improvement; improving or enhancing communication; employee development; improvement of products and services; increase in profits. The stages of 
development of an international company in the article are as follows: determining the scope of improvement; research on the problem; creating an action 
plan; creating motivation and vision; implementation; evaluation of initial results; adaptation or continuation. Since changes and development of the company 
can be associated with certain obstacles to achieving the goal, the common challenges that arise in the process of development of the company include: fear 
of the unknown; conflicting goals; burnout; lack of leadership; misunderstanding of the planned changes; difficulty in regard with changing either mission or 
values. Analyzing the external business environment, which consists of numerous factors, the present publication groups the latter into six key subenvironments. 
External factors that have an impact on the development of the consulting company’s business are both new trends (customer trends, dynamic mega-trends, 
technological trends) and destructive factors (macroeconomic, market-based, industry-based). Each of these factors creates a unique set of challenges and op-
portunities for business development. They emphasize the need for adaptability both at the individual level and at the business (or industry) level. As a result 
of the study, key trends (artificial intelligence and digitalization, expansion of cloud services, global recruitment for consultant positions, updated staff reten-
tion strategies, compliance with environmental, social and management (ESG) measures) are identified and opportunities for the development of a consulting 
company are substantiated. Prospects for further work in this direction are the formation of a mechanism for managing the development of an international 
company to strengthen the company’s competitive strategy; improving management and decision support processes at all levels; management of decisive data 
flows; implementation of changes to create a culture of flexibility and develop the company’s competitiveness.
Keywords: development process of company, stages of development process, development management of company, consulting company.
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Бізнес знаходиться на певному переломному 
етапі, він повинен розвиватися, щоб встигати 
за зростаючим попитом, упроваджуючи нові 

процедури обслуговування клієнтів. Це один із ба-
гатьох прикладів того, чому всі компанії прагнуть до 
розвитку власного потенціалу. Розвиток компанії – 
це не лише розробка нової ідеї та її реалізація. Кожен 
крок цього процесу має системні методи, починаючи 
з виявлення проблем і подолання бар’єрів і закінчую-
чи аналізом результатів роботи нової системи.

Проблеми управління розвитком є предме-
том багатьох досліджень і розглядаються у працях:  
Л. О. Жилінської [1], Н. В. Васюткіної [2], Н. В. Шандо-
вої [3], І. В. Філіпішина [4], О. В. Заїки, В. В. Ткаченко 
[5] та ін. Зокрема, питання щодо управління розви-
тком міжнародної діяльності підприємства висвіт-
лювалися в роботах Д. І. Антоненко [6], Д. Ю. Фе- 
доренко [7], які зробили внесок у дослідження його 
теоретичних основ і науково-методичних поло-
жень. Проте, враховуючи динамічність світових 
процесів, актуальним залишається пошук і ґрун-
товний аналіз засобів і напрямків досягнення пла-
нів і цілей бізнесу у сфері консалтингу та враху-
вання особливостей міжнародного середовища як 
основної передумови створення інноваційної ком-
панії, орієнтованої на розвиток.

Мета статті полягає у визначенні основ побудо-
ви процесу розвитку компанії, впливу міжнародного 
бізнес-середовища та виділенні ключових тенденцій і 
можливостей для її розвитку.

Розвиток компанії – це запланована, система-
тична зміна цінностей або діяльності співро-
бітників для забезпечення загального зрос-

тання компанії. Вона відрізняється від повсякденних 
операцій і вдосконалення робочого процесу тим, що 
відбувається за певним протоколом, який керівни-
цтво чітко доводить до відома всіх працівників.

Організаційні зміни та розвиток можуть бути 
тривалим, іноді непосильним процесом, але компанії 
зазвичай їх починають, маючи на увазі кілька цілей:

1. Постійне вдосконалення. Зміна культури компа-
нії, при якій нові стратегії розглядаються як позитивні 
можливості для зростання, дозволяють постійно здій-
снювати вдосконалення та заохочують працівників до 
більшої відкритості щодо змін і нових ідей. Нові стра-
тегії впроваджуються систематично через планування, 
реалізацію, оцінку, вдосконалення та моніторинг.

2. Поліпшення або посилення комунікації. Роз-
виток компанії, який приводить до посилення зво-
ротного зв’язку та взаємодії в організації, узгоджує 
погляди працівників з баченням компанії. Працівни-
ки відчувають, що вони мають більшу причетність до 
місії компанії та, як наслідок, можуть бути більш мо-
тивованими.

3. Розвиток співробітників. У сучасному діло-
вому світі працівники повинні постійно адаптуватися 
до мінливих умов, платформ і середовища. Розвиток 
персоналу включає в себе навчання та вдосконален-
ня робочих процесів, які допомагають кожному йти в 
ногу з мінливими вимогами.
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4. Удосконалення продуктів та послуг. Розви-
ток компанії приводить до інновацій, які можуть до-
помогти поліпшити продукти та послуги. Ці інновації 
часто з’являються в результаті інтенсивного дослі-
дження й аналізу ринку.

5. Збільшення прибутку. Організаційний розви-
ток допомагає збільшити прибуток за рахунок опти-
мізації комунікації, процесів роботи співробітників, 
а також продуктів або послуг. Кожен з них служить 
збільшенню прибутку компанії.

Хоча зміни можуть бути складними, більшість 
міжнародних компаній вважають, що вигоди від роз-
витку компанії значно перевищують витрати [8]. 

Процес розвитку міжнародної компанії – це 
систематична, науково обґрунтована низка 
етапів. До загальних етапів процесу розвит-

ку компанії віднесемо:
1. Визначення сфери вдосконалення. Органі-

заційні зміни починаються з визначення потреби, 
яка відповідає бізнес-цілям. Компанії часто знають 
про цю потребу відразу, але вони можуть розгляну-
ти можливість застосування підходу, заснованого на 
даних, для виявлення проблем за допомогою фор-
мальних опитувань і зворотного зв’язку. Такий підхід 
дозволяє отримати більш глибоке розуміння сфери, 
яка потребує вдосконалення. Компанія повинна ви-
значитися з тим, що вона хоче змінити і чому ці зміни 
є необхідними.

2. Дослідження проблеми. Після того, як сферу 
для вдосконалення визначено, компанія проводить 
розслідування, щоб дізнатися, чому проблема існує, 
які є бар’єри на шляху до вдосконалення та які дії вже 
застосовувалися для вирішення цих проблем раніше. 
Цей крок може також включати опитування або фо-
кус-групи та індивідуальні консультації.

3. Створення плану дій. Потім компанія ство-
рює план з виділеними ресурсами та чітко визначе-
ними ролями співробітників. Цей план буде вклю-
чати конкретну підтримку для залучених осіб та ви-
значатиме вимірювану мету. На цьому етапі компанія 
повинна подумати про те, як вона буде інформувати 
персонал про зміни та управляти зворотним зв’язком.

4. Створення мотивації та бачення. Після 
того, як компанія чітко визначила та повідомила 
план, її керівники повинні мотивувати своїх співро-
бітників до участі в реалізації бачення. Цей крок пе-
редбачає, що лідери виступають у ролі натхненних 
рольових моделей, допомагаючи працівникам зрозу-
міти загальні цілі плану та бажаний вплив.

5. Впровадження. Хоча під час впровадження 
необхідна стабільність, не менш важливою є підтрим-
ка працівників під час перехідного періоду за допо-
могою наставництва, навчання та коучингу. Думаючи 
про таку підтримку, керівництво повинно враховува-
ти, які нові навички знадобляться працівникам і які 
методи навчання будуть найбільш ефективними. По-

стійний зворотний зв’язок і комунікація можуть до-
помогти полегшити процес змін.

6. Оцінка початкових результатів. Після того, 
як компанія впровадила план, її керівники можуть 
створити простір для спільних роздумів, запитуючи 
себе та своїх працівників, чи ефективно зміни відпо-
відають бізнес-цілям. Вони також оцінюють процес 
управління змінами і розглядають, що можна було б 
зробити по-іншому. Цей крок не можна пропустити: 
якщо компанія не оцінює зміни, вона не знатиме, чи 
були втручання ефективними.

7. Адаптація або продовження. Залежно від 
оцінки початкових результатів компанія може вирі-
шити адаптувати свій план. Якщо результати свідчать 
про успіх, вона може продовжити реалізацію поточ-
ного плану для подальшого вдосконалення.

Поряд зі змінами та розвитком компанії стоять 
також і виклики. Зміни та розвиток компанії можуть 
бути пов’язані з певними перешкодами на шляху до 
досягнення мети. Опір змінам є нормальним явищем, 
оскільки люди звикли діяти звичним для них чином. 
Щоб мінімізувати опір, керівництву слід розглянути 
можливість повільного, поступового впровадження 
змін замість того, щоб здійснювати масштабні зміни 
одразу. 

Навчання та комунікація є життєво важливими 
при впровадженні змін; працівники набагато 
рідше чинитимуть опір, якщо вони чітко ро-

зуміють, що відбувається і чому. А ефективне управ-
ління може спрямовувати процес і надавати членам 
команди необхідну підтримку.

До загальних викликів, які виникають у процесі 
розвитку компанії, можна віднести такі:
 побоювання невідомого, адже деякі працівни-

ки боязко ставляться до реалізації нових пла-
нів, тому що бояться невдачі або не бажають 
виходити на неосвоєний ринок, країну. Вони 
можуть сприймати зміни цинічно, якщо ми-
нулі ініціативи зазнали невдачі, або вони мо-
жуть вважати, що в компанії і так все добре. 
Співробітники можуть прямо висловлювати 
цей страх, скаржачись на нові ініціативи, або 
пасивно, нехтуючи своєю участю в процесі, 
наприклад запізнюючись на ключові наради з 
удосконалення процесів;

 суперечливі цілі – виникають, коли лідери не 
можуть дійти згоди щодо кінцевих цілей ком-
панії. Цей конфлікт часто стосується фінансів 
та розподілу ресурсів, іноді виникає через по-
гану комунікацію між гілками управління. Ці 
проблеми можна вирішити на випередження, 
встановивши чіткі канали комунікації перед 
початком нових ініціатив;

 професійне вигорання – зміни можуть бути 
виснажливими, і працівники можуть це від-
чувати, якщо їм не надається належна під-
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тримка. Щоб уникнути вигорання працівни-
ків, компанії повинні на всіх етапах процесу 
забезпечити, щоб працівники підтримували 
належний баланс між роботою та особистим 
життям;

 відсутність лідерства – нинішньому керів-
ництву може не вистачати навичок ефектив-
ної комунікації або згуртування колективу. 
Кожен із цих сценаріїв може ускладнити орга-
нізаційні зміни;

 нерозуміння запланованих змін – працівники 
очікують добре спланованих і передбачува-
них змін, тому, коли відбуваються несподі-
ванки або помилки, вони можуть втратити 
віру в процес. Створення графіка змін і чітке 
формулювання проблем, які можуть виникну-
ти, допоможе уникнути цих проблем;

 труднощі зі зміною місії або цінностей – у пе-
ріод змін деякі працівники можуть відчувати, 
що місія компанії не відповідає новим ініціа-
тивам. Це може викликати опір змінам.

Після визначення основних етапів процесу 
розвитку компанії та внутрішніх викликів, 
які пов’язані з цим, можемо перейти до на-

ступного кроку, а саме – визначення впливу на ком-
панію міжнародного бізнес-середовища. 

Міжнародне бізнес-середовище – це сукупність 
внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на 
діяльність і нормальний робочий процес у компанії. 
Вони можуть бути розглянуті та поділені на мікро- та 
макросередовище. Мікросередовище включає в себе 

вплив з боку вузького бізнес-оточення, такого як: по-
стачальники, посередники, клієнти, конкуренція та 
громадськість.

Макросередовище включає більш широкі чинни-
ки, які впливають на результати діяльності компанії. 
На жаль, ці фактори важче прогнозувати та контро - 
лювати, оскільки керівництво не має значного впливу 
на їх появу. Для того, щоб успішно конкурувати, топ-
менеджмент компанії має постійно вивчати бізнес-се-
редовище та відповідно адаптувати свій бізнес.

Це зовнішнє бізнес-середовище складається з 
численних факторів, які можна згрупувати в шість 
ключових субсередовищ, як показано на рис. 1. 

Зовнішніми факторами, що мають вплив на 
розвиток діяльності бізнесу консалтингової компанії,  
є як нові тенденції, так і деструктивні чинники:

1. Тенденції клієнтів, серед яких: бажання нових 
послуг; індивідуалізація та розширення можливостей 
клієнтів; культурна еволюція та зміна мислення; при-
скорені поведінкові впливи; здоров’я та благополуч-
чя; сегменти ринку, що розвиваються; цифровізація 
всього.

2. Динамічні мегатренди: робоча сила нового 
покоління; безпека та кіберризики; суспільні та куль-
турні традиції; стійкість; концентрація та розподіл до-
ходу; соціальна стабільність, масова міграція та теро-
ризм; деурбанізація; зміна клімату; суспільство знань.

3. Технологічні тренди: штучний інтелект; до-
повнена та віртуальна реальність; блокчейн; Інтернет 
речей; хмарні обчислення; соціальні технології; права 
на дані та конфіденційність; автоматизація та робо-
тотехніка; датчики та геопросторові технології.

Компанія  

Динамічні
мега тренди  Нові тенденції  

Тенденції клієнтів
 

 

Технологічні

тенденції
 

  
Нові конкуренти  

Деструктивні чинники  

Ринкові

чинники
 
 

 
Макроекономічні

чинники  
 

Галузеві
чинники

 

Існуючі конкуренти  

Клієнти  
Постачальницькі

компанії 

Рис. 1. Вплив бізнес-середовища на розвиток діяльності компанії
Джерело: авторська розробка.
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4. Макроекономічні чинники: світовий ринок і 
умови торгівлі; волатильність валюти та цін; ринки 
капіталу; економічна інфраструктура; товари та дефі-
цит ресурсів; економічна потужність і діловий цикл; 
регуляторний ландшафт.

5. Ринкові чинники: ситуація попиту та пропо-
зиції; проблеми ринку; витрати переходу на новий 
сервіс; прибутковість; глобалізація.

6. Галузеві чинники: конкуренти; нові учасники; 
стейкхолдери і партнерства; постачальники та інші 
учасники ланцюжка створення вартості; замінні по-
слуги (продукти).

Кожен із цих факторів створює унікальний на-
бір викликів та можливостей для розвитку бізнесу. 
Відстежуючи їх, можна передбачити загрози та по-
тенційні вигоди. Вони підкреслюють необхідність 
адаптивності як на індивідуальному рівні, так і на рів-
ні бізнесу чи галузі. 

Багато тенденцій, що виникли під час пандемії, 
зберігаються і надалі, що зумовлено зростан-
ням цифрових технологій. Перехід до циф-

ровізації посилився під час карантину, викликаного 
COVID-19, і є ключовим трендом, який збережеться 
після 2022 р., що, своєю чергою, створить сплеск по-
питу та можливостей для консультантів, які орієнто-
вані на цифрову трансформацію. Виділимо ключові 
тенденції, які впливають, зокрема, на ринок консал-
тингових послуг (табл. 1). 

Упровадження нових технологій триватиме, 
оскільки професійні послуги включають у себе штуч-
ний інтелект і цифрові рішення, які є більш важли-
вими для клієнтів консалтингових компаній, з метою 
поліпшення управління каналами розподілу й оброб-
ки даних. 

Перехід до віддаленої та віртуальної роботи 
продовжиться у 2023 р., що збільшить попит на хмар-
ні сервіси. Для фахівців у сфері професійних послуг 
це приведе до збільшення кількості консультацій з 
клієнтами щодо переходу на хмарні технології, у ре-
зультаті чого консалтингові компанії розширять свої 
можливості у сфері хмарних сервісів за рахунок ін-
вестицій, поглинань і співробітництва.

Оскільки світова економіка продовжує від-
новлюватися, а ринки знову відкриваються, 
це сприятиме збільшенню попиту на консал-

тингові послуги: прогнозоване зростання галузі ста-
новить 8%, досягнувши $1201 млрд у 2025 р. [9]. Щоб 
задовольнити цей попит, фірми розширюють свою 
глобальну робочу силу, пропонуючи можливості для 
фахівців, особливо з навичками в галузі консалтингу 
та комп’ютерних наук. Як уже згадувалося, ці ключові 
сфери охоплюватимуть фахівців з навичками хмар-
них обчислень, оцифрування, а також інженерії про-
грамного забезпечення, управління змінами, а також 
традиційних напрямків стратегічного консалтингу.

Таблиця 1

Ключові тенденції та можливості для розвитку компанії

Тенденції Можливості для розвитку

Штучний інтелект  
і диджиталізація для підви-
щення ефективності бізнесу

Дозволить аналітикам у галузі мати поліпшений робочий процес прийняття рішень, 
оскільки використання штучного інтелекту для фільтрації великих обсягів інформації 
означає, що аналіз даних може бути виконаний набагато швидше, ніж за допомогою 
традиційних методів, пропонуючи своїм клієнтам більш розумні та ефективні послуги

Розширення хмарних сервісів

Оскільки компанії все частіше звертаються до хмарних технологій замість традицій-
них ІТ-моделей для оптимізації операцій і забезпечення гнучкості в бізнесі, консалтин-
гові компанії будуть продовжувати створювати свої хмарні продукти, щоб задоволь-
нити цей попит, і шукати фахівців у цій галузі. Крім того, існуючі консультанти можуть 
розраховувати на підвищення кваліфікації у сфері використання та впровадження 
хмарних технологій

Глобальний підбір персоналу 
на посади консультантів

Спеціалісти, які володіють спеціальними навичками, будуть користуватися високим 
попитом, однак очікується посилення конкуренції за вищі посади, оскільки економіка 
відкривається для глобальної технічної робочої сили

Оновлені стратегії утримання 
персоналу

Консалтингові компанії намагаються конкурувати між собою за залучення й утриман-
ня найкращих консультантів, щоб виділитися на глобальному конкурентному ринку. 
Можливість запропонувати гібридне робоче середовище буде мати важливе значен-
ня для ефективної роботи в умовах мінливості ринку

Дотримання екологічних,  
соціальних та управлінських 
(ESG) заходів

Прогнозується, що буде більше тренінгів для консультантів з питань зміни сфери  
дії екологічних правил, законів та нормативних актів, що розширить їхні навички  
та знан ня для консультування як своїх роботодавців, так і клієнтів щодо змін у сфері 
екологічного регулювання

Джерело: складено на основі [9; 10].
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Консалтингові фірми ведуть боротьбу за утри-
мання найкращих талантів, і багато з них вже роз-
глядають або будуть розглядати низку стратегій 
утримання персоналу. Гібридні робочі моделі, які, на-
приклад, були прийняті під час пандемії, продовжать 
застосовуватися, оскільки дослідження показали, що 
як роботодавці, так і співробітники виступають за 
збереження гнучкості.

Свідомість споживачів та інвесторів щодо клі-
матичних проблем привела до тиску на компанії з ме-
тою зменшення їх вуглецевого впливу на навколишнє 
середовище. Як результат, світовий ринок консуль-
таційних послуг з питань ESG (Environmental, Social, 
Governance – навколишнє середовище, суспільство, 
управління) є одним із найбільш швидкозростаючих 
секторів консалтингу, який наразі становить 14 млрд 
дол. США і, за прогнозами, зростатиме приблизно на 
13% на рік [9]. Після Конференції Сторін ООН зі зміни 
клімату (UN Climate Change Conference of the Parties –  
COP26) очікують на появу нових законів та норма-
тивних актів, які зобов’яжуть бізнес зменшувати свій 
вуглецевий слід. Відповідно очікується, що буде біль-
ше проведено тренінгів для навчання консультантів 
щодо змін у сфері екологічних вимог.

Таким чином, компаніям, зокрема у сфері кон-
салтингової діяльності, необхідно бути обізна-
ними щодо потенційних змін, а також бути го-

товими випереджати їх, щоб підтримати не тільки свій 
власний бізнес і його ефективність, але й успіх своїх 
клієнтів. Переоцінивши поточну практику, свій підхід 
до управління розвитком бізнесу, компанії зможуть 
швидше випередити своїх конкурентів, поліпшити 
репутацію свого бренду та підвищити лояльність клі-
єнтів. Адже розвиток бізнесу – це створення довго-
строкової цінності для компанії шляхом виявлення 
нових можливостей для нього. Такими можливостя-
ми можуть бути нові ринки, нові продукти, нові по-
слуги або нові способи охоплення існуючих клієнтів. 

ВИСНОВКИ
Отже, процес розвитку міжнародної компанії –  

це безперервний цикл, який має повторюватися на 
регулярній основі. Ретельно оцінюючи можливості та 
розробляючи детальні плани їх використання, ком-
панії можуть максимізувати свої шанси на розвиток, 
мінімізуючи при цьому ризики. Крім того, розвиток 
бізнесу сприяє виходу на нові ринки, охопленню но-
вих сегментів клієнтів та побудові більш міцних від-
носин з існуючими клієнтами.

Перспективами подальших досліджень є фор-
мування механізму управління розвитком міжнарод-
ної компанії з метою: підсилення конкурентної стра-
тегії компанії; вдосконалення процесів управління; 
підтримки процесів прийняття рішень на всіх рівнях; 
управління вирішальними потоками даних; впрова-
дження змін і створення культури гнучкості та роз-
витку конкурентоспроможності компанії.  
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