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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складні та суперечливі тенденції розвитку ринків

сприяють тому, що суб'єкти господарювання, прагнучи
зберегти свої конкурентні позиції, повинні швидко адап�
туватися до змін середовища функціонування. У пошуку
шляхів пристосування до нових умов діяльності вітчиз�
няні підприємства все частіше звертаються за допомогою
до професійних консультантів, що активізує ринок кон�
салтингових послуг та сприяє його розвитку. Консалтин�
гова діяльність забезпечує функціонування управлінсь�
ких взаємозв'язків на різних рівнях економічної системи.
Розробка та реалізація програми розвитку конкуренції
на ринку консалтингових послуг стає актуальним питан�
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ням, враховуючи зростаючу популярність консалтингу як
інструменту вирішення управлінських проблем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальною основою проведеного дослідження
стали праці таких зарубіжних вчених, як: Дж.М. Кларк, Дж.
Коммонс, М. Портер, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін та ін., а
також вітчизняних науковців: З. Борисенко, А. Гераси�
менко, О. Гриценко, В. Лагутіна, О. Марченко, Н. Михаль�
чишин, В. Тимошенка, А. Чухна та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У процесі дослідження ринкових процесів та явищ,

навіть за умови застосування системного підходу до ана�
лізу конкурентних відносин, важливою проблемою зали�
шається врахування багаторівневості ринку, що усклад�

_____________________________________________
1 Публікація містить результати досліджень, проведених за

грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф70) Дер�
жавного фонду фундаментальних досліджень.
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нює виокремлення пріоритетних напрямів розвитку кон�
куренції на ньому.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є визначення напрямів розвитку кон�

куренції на ринку консалтингових послуг України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Основною метою розвитку конкуренції є підвищення
ефективності ринку з погляду його ролі для національ�
ної економіки. Конкуренція розглядається як найбільш
ефективна форма організації ринкових відносин, тому її
розвиток сприяє підвищенню ефективності функціону�
вання досліджуваного ринку. В попередніх дослідженнях
було розглянуто три підходи до розуміння конкуренції:
структурний, поведінковий та функціональний [5]. У
зв'язку з цим доцільно згадати введене Дж.М. Кларком
поняття "працюючої конкуренції" [6], коли наявні відхи�
лення від моделі досконалої конкуренції не є настільки
критичними, щоб суттєво знизити результативність кон�
курентної боротьби. По суті поняття "працююча конку�
ренція" зіставне з поняттям ефективного функціонуван�
ня ринку в контексті задоволення потреб учасників рин�
кових відносин. Узагальнивши напрацювання Дж.М.
Кларка та його послідовників, С. Сосник [7] запропону�
вав критерії працюючої конкуренції. Дослідником було
виокремлено три блоки критеріїв: структурний, поведін�
ковий та функціональний. Розглянемо наведені блоки
більш детально. До характеристик структурного блоку
С. Сосник відносить значну кількість учасників ринку,
зниження ринкових бар'єрів, помірну вертикальну дифе�
ренціацію товарів, що чутлива до динаміки цін; поведін�
кового — умову цінової незалежності (жоден учасників
ринку не впевнений в тому, його цінова ініціатива буде
прийнята рештою компаній), умову недоцільності змови,
умову мінімізації кількості випадків недобросовісної кон�
куренції, умову зменшення негативного впливу інформа�
ційної асиметрії, умову зниження рівня цінової дискри�
мінації; функціонального — раціональну маркетингову

діяльність, задоволення потреб споживача, наявність інве�
стицій у розвиток бізнесу, інноваційну діяльність.

Досліджуючи ринок консалтингових послуг України,
аналізуючи ринкову конкуренцію в контексті структур�
ного, поведінкового та функціонального критеріїв, ми
дійшли висновку, що існує низка перешкод, які гальму�
ють розвиток конкуренції на ньому та спричиняють зни�
ження ефективності ринку [5]. Рисунок 1 ілюструє уза�
гальнений підхід до виокремлення проблем розвитку кон�
куренції на ринку консалтингових послуг України.

Отже, як бачимо, рисунок 1 свідчить про те, що на рин�
ку існує низка суттєвих проблем таких, як: інформаційна
асиметрія; динамічність розвитку ринку та його недо�
слідженість; відсутність цілісної системи правових норм,
які спрямовані на регулювання зазначеного ринку; висо�
кий ступінь диференціації продукції консалтингових
фірм; несформованість інституційного механізму ринку;
низький рівень капіталовкладень у розвиток наукової
сфери; нестача кваліфікованих кадрів; відсутність серти�
фікації консалтингової діяльності; відсутність системи
контролю якості консалтингових послуг та інші. Рисунок
1 показує, яким чином проблеми одного блоку впливають
на решту блоків. Як зазначалося вище, визначальним є
структурний блок, його взаємодія з поведінковим фор�
мує функціональний блок. Тісна взаємодія всіх елементів
ринкової інфраструктури з одного боку, сприяє тому, що
зниження ефективності однієї ланки призводить до зни�
ження ефективності всієї системи, але, з іншого —
підвищення дієвості певного елементу оптимізує всі взає�
мопов'язані ланки і активізує їх функціональність. Так,
сертифікація консалтингової діяльності, подальша стан�
дартизація консалтингових послуг, сприятимуть знижен�
ню інформаційної асиметрії, а також підвищенню якості
консалтингової послуги, а отже, зростатиме довіра з боку
споживача, що, в свою чергу, сприятиме заміні горизон�
тальної диференціації вертикальною; активізується вплив
інституту довіри. Таким чином, державне втручання може
і повинно запускати механізм ринкових регуляторів.

В основі пошуку шляхів розв'язання наведених про�
блем має лежати системний підхід, сукупність взаємопо�

Рис. 1. Основні проблеми розвитку конкуренції на ринку консалтингових послуг України

Джерело: побудовано автором.
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в'язаних послідовних заходів, що
здійснюються або забезпечуються дер�
жавою, і спрямовані на розвиток кон�
куренції. На наш погляд, ефективним
варіантом реалізації такого підходу є
розробка програми розвитку конку�
ренції на ринку консалтингових по�
слуг. Нами було зроблено спробу
сформулювати основні положення цієї
програми, основуючись на проведено�
му досліджені ринку консалтингових
послуг України.

Створення та підтримка ефектив�
ного конкурентного середовища, здат�
ного забезпечити стале економічне
зростання та стабільне підвищення
життєвого рівня, є важливим завдан�
ням на шляху розвитку національної
економіки. Розробка комплексної
цільової програми розвитку конку�
ренції на ринку консалтингових послуг
є актуальною в сучасних соціально�
економічних умовах. Метою програми
є: розвиток конкуренції на ринку кон�
салтингових послуг України та удоско�
налення механізмів державного регу�
лювання економіки.

Для досягнення поставленої мети
програми передбачається виконання
заходів за наступними напрямами:

1. Підвищення рівня якості консал�
тингових послуг

Зазначений напрям передбачає
підтримку належного рівня якості кон�
салтингових послуг. Реалізація завдань
цього напряму спрямована на забезпе�
чення прийняття своєчасних та обгрун�
тованих управлінських рішень, що ма�
ють на меті попередження надання не�
якісних консалтингових послуг, а та�
кож запобігання обмеженню конку�
ренції внаслідок інформаційної аси�
метрії ринку.

Напрям передбачає здійснення наступних заходів:
1.1. Запровадження системи періодичного (1 раз на

рік)2 державного моніторингу ефективності реалізації
конкурентної політики на ринку.

1.2. Подолання проблеми асиметричної інформації
шляхом запровадження стандартів надання консалтинго�
вих послуг.

1.3. Підвищення прозорості ведення консалтингової
діяльності через запровадження кваліфікаційних серти�
фікатів консультантів.

2. Формування ефективного інституційного механізму
на ринку консалтингових послуг України

Зазначений напрям передбачає створення умов для
розвитку конкуренції на ринку консалтингових послуг
України, мінімізацію впливу інститутів, що призводять або
можуть призвести до недопущення, усунення, обмежен�
ня чи спотворення конкуренції. Інституційний механізм
відіграє вирішальну роль для розвитку конкуренції на
ринку. Побудова цілісної системи дієвих ринкових інсти�
тутів дозволяє забезпечити ефективне функціонування
ринку.

Напрям передбачає вирішення таких заходів:
2.1. Удосконалення нормативно�правових засад регу�

лювання ринкових відносин.
2.2. Сприяння створенню асоціативних підприємниць�

ких організацій в системі розвитку консалтингового бізне�
су.

2.3. Формування інституту конкуренції через посилен�
ня державного захисту і контролю за дотриманням діло�
вих угод, створення рівних умов для суб'єктів підприєм�
ництва, налагодження ефективної співпраці владних
структур та бізнесу тощо.

2.4. Сприяння розвитку малого та середнього бізне�
су.

3. Побудова цілісної системи державного регулюван�
ня ринку консалтингових послуг України

Зазначений напрям має на меті розробку нормативно�
правового забезпечення, яке дозволить найбільш повно
охопити всі сторони ведення консалтингового бізнесу.

Напрям передбачає виконання наступних заходів:
3.1. Удосконалення державного регулювання ринку

консалтингових послуг України у сфері ціноутворення.
3.2. Оптимізація державного контролю якості консал�

тингових послуг.
3.3. Розробка нормативно�правових актів в сфері ре�

гулювання ринку консалтингових послуг України.
4. Формування суспільної свідомості та довіри до про�

дукції консалтингових фірм України.
Реалізація завдань цього напряму спрямована на за�

безпечення розуміння з боку виробників консалтингових
послуг важливості захисту та розвитку конкуренції у
підприємницькій діяльності, усвідомлення необхідності
надання якісних послуг. Важливим завданням зазначено�
го напряму є формування у споживачів довіри до консал�
тингових послуг як інструменту вирішення управлінських
проблем.

Напрям передбачає виконання наступних завдань:
4.1. Залучення виробників консалтингових послуг та

громадських організацій, об'єднань споживачів до роз�
робки проектів нормативно�правових актів, що спрямо�
вані на регулювання ринкових відносин.

4.2. Підвищення контролю з боку споживачів за рівнем
якості консалтингових послуг.

4.3. Адвокатування конкуренції.
Реалізація наведених напрямів стає можливою лише

за умови комплексного аналізу ринку, виявлення основ�
них тенденцій та закономірностей розвитку ринкової кон�
куренції.

_____________________________________________
2 Відносно до результатів проведеного нами аналізу ринку консалтингових послуг [1—5].

Рис. 2. Основні напрями розвитку конкуренції на ринку консалтингових
послуг України

Джерело: побудовано автором.
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Рисунок 2 ілюструє наведені напрями.
Очікуваними результатами реалізації Програми є:

створення сприятливих умов для розвитку конкурентно�
го середовища на ринку консалтингових послуг України;
підвищення якості консалтингових послуг; зменшення не�
гативного впливу інформаційної асиметрії; підвищення
ефективності ринкових інститутів, створення сприятли�
вих інституційних умов для розвитку конкуренції на рин�
ку; поглиблення оцінки ринкового середовища, що доз�
волить приймати виважені, результативні економічні
рішення; побудова усталеної системи державного регу�
лювання ринку консалтингових послуг України у відпов�
ідності зі світовими принципами і стандартами; підвищен�
ня суспільної відповідальності виробників консалтинго�
вих послуг; зростання довіри споживачів до консалтин�
гових послуг.

Аналіз ринку консалтингових послуг України має
здійснюватись в контексті диференціації продукту і бути
направленим на розробку підходів до оцінки ринкового
середовища, поглиблення методів аналізу конкуренції.
Зокрема розробка агрегованого показника оцінки рівня
розвитку конкуренції, застосування методів кореляцій�
но�регресійного аналізу з метою поглибленого вивчення
особливостей ринкової конкуренції в умовах диференці�
ації продукції, удосконалення методів оцінки привабли�
вості ринку консалтингових послуг України, оптимізація
системи аналізу якості консалтингових послуг тощо.

Таким чином, нами було окреслено коло питань, що є
найбільш проблемними з погляду розвитку конкуренції
на ринку консалтингових послуг. Зміцнення ринкових по�
зицій вітчизняних консалтингових компаній, поглиблене
реформування економічних відносин багато в чому зале�
жить від чітко визначеної конкурентної політики держа�
ви, спрямованої на захист законних інтересів підприємців
і споживачів, підвищення конкурентоспроможності ук�
раїнських консультантів на внутрішньому та зовнішньо�
му ринках. В наступному підрозділі нами здійснена спро�
ба розробити пропозиції по окремих розділах програми.

Вище нами було названо пріоритетні напрями розвит�
ку конкуренції на досліджуваному ринку та основні за�
ходи для їх реалізації. Зупинимось на деяких з наведених
питань детальніше.

Однією з найбільш болючих проблем залишається
проблема якості консалтингових послуг. Забезпечення на�
лежного рівня якості консалтингових послуг є одним з
першочергових завдань на шляху розвитку досліджува�
ного ринку. Вагомою перешкодою для цього є інформац�
ійна асиметрія. Явище асиметрії сприяє зниженню інтен�
сивності конкуренції. Проблема асиметрії інформації
щодо об'єкта угоди, порядку здійснення угоди та її мож�
ливих наслідків є однією з найактуальніших для ринку
консалтингових послуг. Наслідком асиметричної інфор�
мації є витіснення якісних благ низькоясними. Проблема
асиметричної інформації, на наш погляд, має вирішува�
тись одночасно як з боку держави, так і з боку діючих
консалтингових фірм.

Якщо говорити про консалтингові компанії, то їх
діяльність у напрямі зменшення асиметричної інформації
зводиться до створення іміджу, високого рівня репутації,
полягає у прагненні прозорості у веденні бізнесу, в нама�
ганні побудувати і налагодити ефективну систему кому�
нікацій з існуючими і потенційними клієнтами [5].
Діяльність держави, спрямована на зменшення впливу
асиметричної інформації полягає у створенні сприятли�
вого ринкового середовища, встановленні норм та пра�
вил поведінки учасників ринку, стандартизації та серти�
фікації консалтингових послуг тощо. Стандартизація має
на меті упорядкування, регламентацію консалтингових
послуг, виокремлення напрямків та видів консалтингової
діяльності; убезпечення споживачів послуг від купівлі
неякісних, непотрібних послуг; сприяння економічній
комунікації та співробітництву як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках; підвищення якості послуг; забез�
печення інформаційної функції, зважаючи на те, що стан�
дарт за своїм змістом є узагальненням результатів нау�
ково�технічних досліджень. Стандартизація процедури
надання консалтингових послуг запроваджена в країнах
ЄС [9], Сполучених Штатах Америки [10] та інших роз�
винених країнах світу. Вона спрямована на підвищення

безпеки споживачів, захищаючи їх від купівлі неякісних,
непотрібних послуг.

Стандарт консалтингових послуг є інструментом
організації економічних взаємовідносин на ринку консал�
тингових послуг України. По суті стандарт є описом спо�
живчих характеристик, умов та порядку надання послуг,
що дозволяє споживачеві мати чітке уявлення про свої
права та про умови отримання послуги відповідно до чин�
ного законодавства. Інакше кажучи, стандарт — це при�
клад, зразок, що показує "як має бути", тобто визначає
норму та можливі, припустимі межі відхилення від неї.
Стандарти дозволяють проаналізувати якість наданих
послуг, прослідкувати схему та повноту їх надання. Вра�
ховуючи нематеріальність послуги, одним з початкових
кроків на шляху розробки стандартів може стати спожив�
ча оцінка. Цей вид оцінки будується на механізмі зворот�
ного зв'язку, коли клієнти схвалюють або не схвалюють
ті чи інші дії консалтингової компанії в процесі надання
консалтингової послуги. Запровадження системи спожив�
чої оцінки дасть змогу розробити стандарти, орієнтовані,
в першу чергу, на задоволення потреб саме клієнтів кон�
салтингових фірм. Стандарти якості консалтингових по�
слуг, на нашу думку, мають включати в себе таку інфор�
мацію: 1. Загальні положення (мета стандартизації, виз�
начення меж її впливу; основні завдання стандартизації
консалтингових послуг; визначення основних термінів та
понять). 2. Умови та порядок надання консалтингової по�
слуги, що включає: 2.1. Порядок надання консалтингової
послуги (прийняття та розгляд заявки на замовлення
консалтингової послуги від споживача; прийняття рішен�
ня про задоволення заявки; інформування заявника про
прийняте рішення). 2.2. Вимоги до споживачів консалтин�
гових послуг. 2.3. Вимоги до постачальників консалтин�
гових послуг (вимоги до документів, відповідно до яких
здійснюється діяльність постачальника консалтингової
послуги; умови розміщення постачальника; оснащення
постачальника; фахівці та їх кваліфікація; наявність
інформації про постачальника; правила надання консал�
тингової послуги). 2.4. Вимоги щодо надання консалтинго�
вих послуг (обсяг і зміст консалтингових послуг; санітарно�
гігієнічні норми і вимоги безпеки; термін надання консал�
тингової послуги). 3. Термін подачі та реєстрації претензій
споживача, а також строк і порядок їх розгляду.

Послуга носить процесний характер, тому введення
стандартів вимагає розробки непрямих методів числово�
го виміру послуг. Розглядаючи ціноутворення на ринку
консалтингових послуг України [3], було наведено харак�
теристики, що визначають якість послуг: комфортність,
економічність, продуктивність/ефективність, безпечність.
Проаналізуємо шляхи виміру зазначених ознак:

Комфортність. Комфортність можна оцінити ступе�
нем кваліфікації кадрів, рівнем забезпеченості кадрів, на�
явністю відповідного оснащення, ступенем регламентації
діяльності, швидкістю реагування на запити клієнтів тощо.
В залежності від складності поставлених завдань в про�
цесі замовлення тих чи інших консалтингових послуг ва�
ріюється і необхідний обсяг знань, яким має володіти кон�
сультант. Так, якщо для проведення моніторингу ринку,
який включає збір та аналіз статистичної інформації, до�
статньо вищої економічної освіти, то для проведення про�
цедури реорганізації бізнесу, необхідно, щоб консультант
був не просто економічно освіченою людиною, а й мав
значний досвід у вирішенні подібних питань.

Економічність. На наш погляд, економічність можна
оцінити, використовуючи показники: середньої вартості
одиниці робочого часу консультанта (одиниці виміру: лю�
дино�години), середньої тривалості консалтингового про�
екту, співвідношення частки витрат на придбання консал�
тингового продукту в загальному обсязі витрат компанії�
клієнта та приросту коефіцієнта рентабельності (прибут�
ку, доходу тощо) внаслідок використання послуги та ін.

Продуктивність/ефективність. Показниками, що
відображають цю характеристику є продуктивність праці,
виробіток, очевидний результат , причиною якого стало
саме використання консалтингової послуги. Це може
бути: зниження витрат, зниження собівартості, розширен�
ня ринків збуту, збільшення рентабельності тощо.

Безпечність. Характеристику безпечності можна ви�
разити через відсоток вдало завершених проектів у загаль�
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ному обсязі, кількість збанкрутілих компаній за певний
проміжок часу, кількість скарг з боку споживачів, на�
явність сертифікатів та стандартів та ін.

Стандартизація консалтингових послуг сприяти�
ме розвитку конкуренції на ринку та підвищенню його
ефективності, оскільки вона є важливим кроком на
шляху вирішення таких проблем, як: інформаційна
асиметрія, зменшення "невідчутності" консалтингово�
го продукту, обгрунтування ціни послуг тощо. При
цьому стандартизація може мати і негативний вплив
на розвиток конкуренції. Так, витрати пов'язані з роз�
робкою та впровадженням стандартів призведуть до
підвищення цін на консалтингові послуги. Процедура
стандартизації створює бар'єр для входження на ри�
нок нових учасників, які несуть додаткові витрати на
введення стандартів консалтингових послуг. Крім
того, стандартизація не враховує можливості розроб�
ки нової послуги, яка не вписується в рамки стан�
дартів. Тому система стандартів має бути гнучкою,
актуальною, розробленою спільно з керівництвом кон�
салтингових компаній.

Нерівномірний розподіл інформації призводить до
того, що одні суб'єкти отримують інформаційну перева�
гу перед іншими. Це стає причиною деформації ринкової
поведінки виробників та споживачів консалтингових по�
слуг. Вирішення зазначеної проблеми можливе за умови
функціонування ефективного ринкового механізму та
державного регулювання, спрямованого на зниження
наслідків асиметрії інформації.

Крім введення стандартизації консалтингових послуг,
проблемою розвитку конкуренції на ринку консалтинго�
вих послуг України залишається низький рівень капіта�
ловкладень в розвиток наукової сфери. Ситуація щодо на�
укових та науково�технічних робіт в Україні протягом ос�
танніх десяти років відчутно погіршилась. Показник нау�
коємності не досягає межі 1 %, тоді як в Ізраїлі цей по�
казник сягає близько 5%, в Швеції та Японії — біля 4%, в
США — майже 3%. Фінансування наукової діяльності
відбувається головним чином за власний рахунок фірми,
рідше — за кошти іноземних інвесторів. Частка держави
у фінансуванні наукових досліджень є незначною. Под�
ібна тенденція характерна і для розвинених країн, але при
цьому наукові інновації для країн Європи та США є ос�
новою економічного зростання. В Україні першочерговим
завданням є поліпшення ситуації, що склалася в сфері
наукових розробок та інновацій. Роль держави в даному
випадку зводиться до стимулювання інвестицій з боку
вітчизняного банківського сектору, промисловості, залу�
чення більшого обсягу іноземних капіталовкладень тощо,
оскільки лише за умови високого рівня розвитку науки
стає можливим побудова інформаційного суспільства,
формування економіки знань.

ВИСНОВКИ
Для ринку консалтингових послуг України характер�

ною рисою є наявність цілої низки проблем, які є різними
за своєю сутністю, тому для їх вирішення необхідним є
системний підхід, в основі якого лежить формування ком�
плексної цільової програми. Основними перешкодами на
шляху розвитку ринкової конкуренції на ринку є: інфор�
маційна асиметрія; високий ступінь диференціації про�
дукції; низький рівень капіталовкладень у наукову сфе�
ру; несформованість інституційного механізму; неціліс�
ність системи державного регулювання, нестача кваліфі�
кованих кадрів та ін. Розробка та впровадження програ�
ми з метою вирішення наведених проблем передбачає ви�
окремлення таких напрямів розвитку конкуренції на
ринку консалтингових послуг України: підвищення рівня
якості консалтингових послуг; формування ефективного
інституційного механізму ринку консалтингових послуг
України; побудова цілісної системи державного регулю�
вання ринку консалтингових послуг України; формуван�
ня суспільної свідомості та довіри до продукції консал�
тингових компаній України.
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