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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ 

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
  

У статті розглянуто проблемні питання функціонування та розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Проаналізовано рівень 

споживання консалтингових послуг та конкуренції у цій сфері, а також особливості діяльності, конкурентні переваги та клієнтська 

база консалтингових компаній, що діють на вітчизняному ринку. Було виділено найважливіші причини стрімкого розвитку зростання 

попиту на консалтингові послуги на світовому ринку. 
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Постановка проблеми. Сфера консалтингових 

послуг є однією з найважливіших і швидкозроста-

ючих складових світової економіки. В умовах 

глобалізації світової економіки сфера інформа-

ційно-консалтингових послуг стає одним із 

впливових чинників, від яких залежить зрос-

тання економіки, підвищення конкурентоспро-

можності країни на світових ринках, покращен-

ня добробуту населення. Консалтинг є бізнесом 

перспективи, оскільки клієнтом консалтинго-

вої фірми може стати кожна функціонуюча 

компанія. Галузь бізнес-консультування порів-

няно молода, але водночас цей бізнес є одним з 

найуспішніших у світі - з 1990 року утримує 

показник щорічного приросту на рівні 10 % і 

зберігає лідируючі позиції з продуктивності 

праці [1]. За даними New York Times, 15 % 

компаній у розвинених країнах користуються 

послугами консультантів регулярно і 35 % 

звертаються до них по мірі необхідності. Слід 

зазначати, що сектор консалтингових послуг 

розвивається випереджаючими темами порів-

няно з іншими галузями світової економіки. 

Особливо швидкими темпами цей ринок розви-

вається в країнах Східної і Центральної Євро-

пи, у тому числі і в Україні. 

Дослідженням консалтингових послуг та 

організації консалтингової діяльності активно 

досліджуються зарубіжними (Г. Верніков, Р. 

Джентл, М.Іванов, М. Кубр, Д. Майстер, Ф. 

Стеєле, М. Фербер) та вітчизняними: 

П.Т.Саблук, Й.С. Завадський, М.Ф. Кропивко, 

М.Ф. Попов, В. Кучер, В.А.Верба, В. 

Коростельов, Т.І. Решетняк, О.К. Трофимова 

Ю.В. Чернов. З них Кучер О.В. - викладач 

Кам'янець-Подільської філії Європейського 

університету фінансів, інформаційних систем, 

менеджменту та бізнесу. Працює над 

проблемою інформаційно-консультаційних 

послуг як складової ринкової інфраструктури. 

Мета статті. Метою статті є визначення 

тенденцій розвитку та особливостей 

функціонування ринку консалтингових послуг 

в Україні, з’ясування сучасного стану ринку та 

перспектив його розвитку. 

Основні результати дослідження. Біль-

шість розвинених великих підприємств та кор-

порацій звертаються за послугами до консал-

тингових компаній. За останні роки спостері-

гається швидке зростання консалтингових пос-

луг. Це пов’язано з глобалізацією світової еконо-

міки. Останні досягнення інформаційної техно-

логії, глобальні інформаційні мережі змінили 

уявлення про межі підприємств і про технологію 

виробництва, управління і ведення бізнесу.Серед 

найважливіших причин стрімкого розвитку 

зростання попиту на консалтингові послуги на 

світовому ринку слід назвати такі:   

 загальну тенденцію глобалізації бізнесу, 

яка сприяє попиту на консалтингові послуги як 

серед транснаціональних корпорацій, що 

захоплюють нові ринки, так і серед щойно 

створених компаній, які сподіваються 

позиціонуватися на світовому ринку;  

  можливість використання ідей і таланту 

консультанта як конкурентну перевагу в 

ринковій боротьбі;  

  необхідність впровадження інформаційних 

технологій, які дозволяють у значній мірі 

підвищити продуктивність компанії.  
Спектр питань, якими займається сьогодні 

консалтинг, є широким і динамічним. Він 
залежить від попиту на консультаційні послуги 
та вимог до їх змісту і якості. На відміну від 
поширеного в розвинутих країнах планомірного 
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співробітництва з консультантами, що 
здійснюють обслуговування компаній з питань 
управління, управлінське консультування в 
Україні використовується епізодично. Це 
пов’язано з тим, що переважна більшість 
підприємств, фірм і компаній звертаються за 
консультаційною допомогою в критичних 
ситуаціях, коли власними зусиллями не можна 
вирішити існуючі проблеми.  

В економіці України головний фактор, за 
яким вибирають консультанта, -  низька ціна 
послуг разом з відносно високою якістю. 
Перевага українських консультантів в тому, що 
вони можуть надати кращу консультаційну 
пораду менеджеру підприємства, яке функціо-
нує у вітчизняній економіці, ніж іноземний 
спеціаліст, який не стикався з нашими пробле-
мами на практиці. Отже, національні консуль-
танти мають нагоду підняти якість своїх послуг 
до світового рівня і скласти конкуренцію 
світовим консалтинговим фірмам. 

Консалтингові послуги, що надаються в 
Україні, дещо відрізняються від світових. 
Насамперед це зумовлено менталітетом 
держави та специфічним ставленням до 
ведення бізнесу взагалі. Український 
консалтинг має свої особливості, свої критерії і 
специфічні ознаки. Іноземні консультаційні 
фірми, які починають свою діяльність в 
Україні, зазвичай мають тут одного-двох 
представників, основним завданням яких є 
визначення рівня привабливості українського 
ринку для своєї фірми й визначенім стратегії. 

Варто відзначити, що українські консалтин-
гові фірми є цілком конкурентоспроможними, 
особливо в таких видах діяльності, як реструк-
туризація підприємств та організація бізнес-
процесів, управління якістю, інжиніринг, 
інформаційні технології, маркетинг, аудит, 
кадровий консалтинг і навчання. 

Протягом останніх років на українському 
ринку оперує велика кількість закордонних 
консалтингових компаній, які надають свої 
послуги українському споживачеві. Перед 
національними компаніями постає питання: 
послугами якої консалтингової компанії краще 
скористатися – іноземної чи української.  

Успіх консультаційних організацій в Україні 
багато в чому залежить від їх готовності до 
нововведень, адаптованості набору послуг до 
потреб клієнтів, пошуку нових продуктів і 
ринків, застосування нових методів втручання 
та внесення змін під час реалізації консуль-
таційних пропозицій. Майбутнє консалтингу 
нерозривно пов'язане з підвищенням професі-

оналізму консультантів, високою якістю вико-
нання замовлень, дотриманням етичних стан-
дартів, здатних задовольнити потреби клієнтів. 
Економіка України постійно змінюється, про-
цеси приватизації власності і роздержавлення 
стали новим імпульсом для консалтингу.   

Поступовий перехід українських провідних 
компаній на нові принципи здійснення діяль-
ності, що відповідають умовам інформаційної 
економіки, сприяє посиленню попиту на 
консалтингові продукти в сфері розробки і 
впровадженні інформаційних технологій, які 
формують жорсткі вимоги до організації 
відповідної системи підтримки управлінських 
рішень. Посилення ролі людського фактору у 
забезпеченні конкурентних переваг підприємств, 
ставлення до персоналу як до визначального 
чинника інтелектуального потенціалу компанії, 
що формує її ключові компетенції, має сприяти 
подальшому зростанню попиту на консалтингові 
послуги з управління персоналом. 

Серед перспективних напрямів 
консалтингової співпраці у майбутньому 
мають стати такі функціональні сфери 
управлінського консультування як: 
впровадження корпоративного управління, 
розробка і впровадження систем фінансового 
та процесного управління, ризик-менеджменту, 
впровадження системи управління вартістю 
компанії, консультаційне супроводження 
проектів злиття і поглинання компаній.  

Стимулом розвитку консалтингового 
бізнесу в Україні є постійне підвищення якості 
послуг та зростання професіоналізму у цій 
сфері. Це дає можливість зменшити залежність 
вітчизняних підприємств від послуг 
закордонних експертів.  

Останнім часом з’являються консалтингові 
фірми, які розробили свою методологію 
роботи, володіють унікальними консалтинго-
вими технологіями, створили нові підходи і 
методи розв’язання управлінських проблем, що 
характерні саме для українського бізнесу. Зараз 
у діяльності консультаційних фірм України 
намічаються якісні зміни, пов’язані зі зміною 
спеціалізації послуг, що надаються. Основними 
видами послуг консультаційного обслугову-
вання стають постприватизаційна підтримка 
підприємств, маркетингові дослідження, 
організація маркетингу на підприємствах, 
розробка ділових стратегій розвитку, пошук 
партнерів та інвесторів, формування public 
relations, проведення рекламної кампанії.  

Слід зазначити, що конкуренція в галузі є 
неоднорідною як у регіональних, так і 
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продуктових сегментах. Український ринок 
консультування демонструє значну 
концентрацію як за кількістю учасників, що 
пропонують консалтингові послуги, так і за 
географічною ознакою. За оцінкою експертів 
«велика четвірка» аудиторських компаній в 
Україні має понад 60 % обсягу продажів 
аудиторських та консалтингових послуг. Понад 
половини доходів, які генерують вітчизняні 
консалтингові компанії, отримуються від 
реалізації послуг з управлінського 
консультування та ІТ- консалтингу. Найбільш 
необхідними і, відповідно, найбільш 
розвиненими за таких умов в Україні стали такі 
види менеджмент-консалтингу: оціночна 
діяльність, перед приватизаційна підтримка, 
бізнес-планування, інвестиційна підтримка, 
післяприватизаційна підтримка, мінімізація 
податків. Найбільшого поширення в Україні 
дістала така складова консалтингу як бізнес-
проектування. Значне місце бізнес-
проектування обумовлене його необхідністю 
при отриманні банківських та інших кредитів. 
Отримав розповсюдження і такий різновид 
бізнес планування як інвестиційне 
проектування. Жоден іноземний інвестор не 
почне працювати з організаціями, які прагнуть 
отримати інвестиції, без виконання ними 
підготовчих процедур. 

В останні роки в Україні були здійснені й 
здійснюються проекти щодо розвитку 
підприємництва, підтримки підприємництва й 
реструктуризації підприємств. Всі вони 
стимулюють розвиток консалтингової 
діяльності в країні.  

Висновки. Український ринок 
консалтингових послуг перебуває на стадії 
формування. У порівнянні з розвинутими 
країнами його роль як інфраструктурного 
інституту економіки України залишається 
другорядною, а частка у ВВП країни мізерна. 
Разом з тим, активному становленню 
вітчизняного консультування сприяють 
процеси інтеграції українського бізнесу в 
світовий економічний простір, необхідність 
впровадження у діяльність вітчизняних 
підприємств сучасних управлінських 
інновацій. Партнерство з консультантами надає 
можливості вітчизняним компаніям 
оптимізувати часові, фінансові та людські 
ресурси для забезпечення підвищення 
ефективності своєї діяльності. До перспектив 
розвитку консалтингового ринку України слід 
віднести збільшення об’єму ринку, збільшення 
частки українських компаній у наданні послуг, 
покращення якості послуг, вихід українських 
компаній на іноземні ринки.  
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Онисковец И. 

В статье рассмотрены проблемные вопросы функционирования и развития рынка консалтинговых услуг в Украине. 

Проанализирован уровень потребления консалтинговых услуг и конкуренции в этой сфере, а также особенности деятельности, 

конкурентные преимущества и клиентская база консалтинговых компаний, действующих на отечественном рынке. Было выделено 

важнейшие причины стремительного развития рост спроса на консалтинговые услуги на мировом рынке. 

Ключевые слова: консалтинг, клиент, услуга, конкуренция, рынок  

 

Onyskovets I. 

The article deals with the problem issues of the functioning and development of the consulting services market in Ukraine. The level of 

consumption of consulting services and competition in this area, as well as features of activity, competitive advantages and client base of 

consulting companies operating on the domestic market are analyzed. The most important reasons for the rapid growth of demand for 

consulting services in the world market were highlighted. 

Keywords: consulting, client, service, competition, market 
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