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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Знання й інформація в умовах інформаційної еко-

номіки перетворюються на головні ресурси соціально-
економічного розвитку України. Модель світового гос-
подарства, яка формується під впливом сучасних інфор-
маційно-технологічних та глобалізаційних тенденцій,
часто називають "економікою послуг", і консалтинг
органічно вмонтовується у цю економіку [1]. Глобалі-
зація та інтернаціоналізація виробничої діяльності
суб'єктів господарювання створюють умови для акти-
візації консультаційних послуг. Формування нового
інформаційного суспільства безпосередньо пов'язано з
консалтинговою діяльністю, яка, з одного боку, є скла-
довою ринку послуг, а з іншого — сферою, що обслуго-
вує ринки товарів і послуг.

Для економічної науки консалтинг, що забезпечує
господарюючих суб'єктів професійними знаннями та
інформацією, ще не став об'єктом всебічного теоретич-
ного аналізу, що значною мірою ускладнює наукові по-
шуки в дослідженні проблем економічної трансформації
на етапі переходу до інноваційного типу економічного
розвитку, формування національних інноваційних сис-
тем, закономірностей становлення й розвитку економ-
іки знань, де сектор консалтингових послуг є одним з
найважливіших.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині різним аспектам консалтингової діяльності при-
свячено значну кількість наукових робіт зарубіжних та
українських авторів. Серед яких: Ф. Бутинець, В. Геєць,
П. Друкер, Л.Демидова, О. Марченко, М. Чечетов,
А. Чухно, Г. Эмерсон, Т. Решетняк, Д. Твітчелл, А. Ти-
щенко, С. Шиффман та ін.

Однак сьогодні науковим дослідженням з проблем
консалтингу властиві певна фрагментарність, перевага
практичного й навчального напрямків, брак єдності в
розумінні найважливіших аспектів змісту консалтинго-
вої діяльності, ролі консалтингу в сучасному інновацій-
ному процесі. Зростання ролі консалтингових ресурсів
у підвищенні ефективності й конкурентоспроможності
суб'єктів господарювання в умовах становлення інно-
ваційного типу економічного розвитку, та протиріччя
розвитку консалтингу в України актуалізують наукові
дослідження економічних відносин, пов'язаних з їх про-
дукуванням, обміном і впровадженням в фінансово-гос-
подарську практику.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій

розвитку консалтингу як універсальної інтелектуальної
сфери діяльності суб'єктів господарювання та обгрун-
тування економічного змісту консалтингових ресурсів,
що інституціонально закріплюються та передаються
суб'єктам господарювання на комерційних засадах для
забезпечення професійними знаннями та інформацією.
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functions as: discrete functions and utility functions (reliability), which determine the generation and reproduction
of information, creating useful value of the service, planning its value, regulation, its standardization and
monitoring. The dominant directions of realization of consulting resources in the management systems of business
entities are proposed, which contribute to the increase of innovation culture at all hierarchical levels.

РЕЗУЛЬТАТИ
Оскільки основними рушійними силами сучасного

прогресу є інформаційні та інноваційні технології, кон-
салтинг як універсальна інтелектуальна сфера діяль-
ності з накопичення та розвитку інформаційно-іннова-
ційного потенціалу стає невід'ємним атрибутом сучас-
ного економічного життя. Роль консалтингу у сфері
управління бізнесом у створенні й розвитку сучасної
технології поширення знань, адекватній вимогам еко-
номіки сьогодення, полягає в тому, що консалтингова
діяльність, по-перше, належить до спеціальних каналів
передавання знань і доповнює при цьому загальні (сис-
тему освіти, засоби масової інформації тощо) [6]. По-
друге, консалтинг виступає елементом та чинником мо-
делювання та реінжинірингу бізнес-процесів, форму-
вання ринкової моделі взаємозв'язку науки й виробниц-
тва та забезпечує комерціалізацію наукових продуктів-
новацій з їх трансформацію в інновації. Тісна співпраця
з такими напрямами консалтингу, як консультації з по-
даткових питань, юридичні консультації, аудит та аут-
сорсинг бізнес-процесів дозволяє здійснити комплекс-
ний підхід до надання консультаційних послуг, який не
лише постійно бере до уваги інші напрямки бізнес-про-
цесів, але й активно їх поєднує один з одним.

Слід зазначити, що сприяючи інтелектуалізації
бізнесу та підвищенню інноваційної активності суб'єктів
підприємницької діяльності, консалтинг виступає дієвим
чинником та забезпечує ключову бізнес-функцію, що
відіграє важливу роль у сталому розвитку національно-
го обліку й аудиту та досягненні успіху у цих сферах
економіки. Також відмічаємо, що інформаційне суспіль-
ство у своєму розвитку прямує до нової формації —
суспільства знань або когнітивного суспільства.

Оскільки знання в управлінні бізнесом стають само-
стійним об'єктом економічних відносин у вигляді па-
тентів, винаходів та носіїв знань, чиї знання стають дже-
релом нових продуктів та послуг у вигляді інновацій,
когнітивний підхід у процесі управління підприємством,
у процесі діагностики та аналізу фінансово-господарсь-
кої діяльності, у веденні бухгалтерського обліку стає все
більш актуальним. Когнітивні системи в економіці по-
в'язані з використанням у сфері управління, бухгал-
терського обліку, аудиту та оподаткування методів і
моделей штучного інтелекту, інтелектуальних інформа-
ційних систем, систем підтримки прийняття рішень, інте-
лектуальної обробки даних. Розвиток нових методів
економічного моделювання, заснованих на когнітивних
моделях бізнес-аналітики стає важливим інструментом
підтримки управлінських рішень суб'єктів господарю-
вання. Прикладом практичної реалізації цього інстру-
ментарію є інтелектуальні системи планування вироб-
ництва, динамічні експертні системи диспетчерського
управління підприємством, фінансовий аналіз і плану-
вання на основі алгоритмів, інтелектуальні системи
управління інвестиційним портфелем та управління ри-
зиками [10].
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Перехід до інноваційного типу економічного роз-
витку є найважливішим напрямом та підгрунтям со-
ціально-економічних перетворень в умовах як сучасної
ринкової економіки, так і трансформаційної економіки
інверсійного типу [3, с. 75]. У країнах з розвиненою рин-
ковою економікою на етапі формування постіндуст-
ріального (інформаційного) суспільства інновації пере-
творилися на домінуючий чинник економічного зростан-
ня, інноваційна діяльність — на базову умову суспіль-
ного розвитку, а інноваційна сфера економіки — на
пріоритетний об'єкт національної економічної політи-
ки.

Визначено, що консалтинг є елементом, що об'єднує
ринки товарів та послуг, у вигляді "допомоги" у то-
варній, фінансовій, інвестиційній та іншій "непослуговій"
сфері, а також і в обслуговуванні самих послуг. Саме у
цьому і проявляється особливість видів та специфічність
консалтингу (податкового, управлінського, економічно-
го, інформаційного, інвестиційного тощо). Під впливом
постійної диверсифікації послуг, у зв'язку з інтеграцією
інновацій у виробництво, змінюється структура та
діяльність ринків. Створюються нові науково-виробничі
об'єднання, які здійснюють універсальні заходи, що
охоплюють усі стадії починаючи від ідеї розробки по-
слуги (товару) до доведення її кінцевим споживачам.
Набувають все більшого поширення фінансові та інвес-
тиційні послуги, виникають нові види послуг.

Дуже часто керівникам потрібен свіжий погляд на
систему управління в компанії, необхідно відшукати нові
шляхи для розвитку, допомогти в розробці нової стра-
тегії або ж оптимізувати бізнес-процеси підприємства.
В усіх цих випадках на допомогу можуть прийти фахівці
з управлінського консалтингу. Послуги управлінсько-
го консалтингу можуть коштувати недешево, проте при
ефективно організованій співпраці з консультантами,
вірній постановці цілей і завдань, витрати обов'язково
себе окуплять. Це може бути неоцінимий внесок у по-
дальший успішний розвиток вашого бізнесу.

У нашому діловому середовищі звичка звертатися до
консультантів доки не сформована, хоча в Європі і США
майже усі керівники в складних управлінських ситуаці-
ях використовують консалтинг в управлінні бізнесом.
Це допомагає їм завжди залишатися конкурентними і
тримати руку на пульсі свого підприємства.

Слід розрізняти консалтинг як діяльність з надання
ділових (професійних) послуг консультативного типу й
консультування. По-перше, консультування — це фор-
ма надання консалтингових послуг. Формування галузі
економічного консалтингу можна уявити як процес, що
включає, з одного боку, становлення й виокремлення
професійного консультування з питань управління
бізнесом — управлінського консультування як окремої
ділової послуги, з другого боку — як розвиток, а потім
уже організаційне виокремлення консультаційного на-
прямку діяльності фірм, що надають аудиторські, бух-
галтерські, юридичні та інші супутні послуги. Наприк-
лад, зараз практично всі компанії "великої четвірки"
аудиторських фірм виділили консалтинг в окремі брен-
ди [2]. По-друге, консультування стосовно суб'єкта гос-
подарювання може бути внутрішнім (внутрішньофірмо-
вим) і зовнішнім. Внутрішнє здійснюють співробітники
й консультаційні служби підприємства. Ознаками зов-
нішнього консультування є незалежність, організацій-
но-економічна і юридична відокремленість консультан-
та від суб'єкта господарювання, здійснення консульта-
ційного обслуговування на комерційних засадах. Еко-
номічний консалтинг, як підприємницька діяльність у
сфері надання послуг бізнесу, є формою саме зовніш-
нього консультування з управління бізнесом, податко-
вих питань, юридичні консультації, аудит та аутсорсинг
бізнес-процесів тощо.

Головне завдання (призначення) економічного
консалтингу — це забезпечення ефективності й конку-
рентоспроможності бізнесу за допомогою впроваджен-

ня досягнень науки, професійних знань та інформації у
підприємницьку практику на підставі ринкових відно-
син [6]. Ще на початку XX ст. один з перших професіо-
нальних консультантів Г. Емерсон у роботі "Двенадцать
принципов производительности" підкреслював, що
гігантський прогрес у виробництві виявився можливим
лише завдяки компетентним порадам, тому принцип
компетентної консультації заслуговує включення його
в число дванадцяти принципів продуктивності. Причо-
му компетентна консультація повинна зверху донизу
пронизувати будь-яке підприємство... й бути підгрунтям
застосування інших одинадцяти [8].

Узагальнюючи змістовні характеристики консалтин-
гової діяльності, автором доповнено дефініційне понят-
тя економічного консалтингу як підприємницької діяль-
ності професіональних консультантів з надання су-
б'єктам господарювання консалтингових послуг кон-
сультативного типу, що забезпечує підвищення ефек-
тивності й конкурентоспроможності бізнесу на підставі
впровадження досягнень науки, знань та новаторсько-
го досвіду у фінансово-господарську практику, у сфе-
ру технологічної трансформації компаній, що допомо-
же використовувати можливості цифрових технологій
для переосмислення потенціалу людини.

Слід відмітити, що поширення електронних послуг,
застосування інформаційних технологій, поява вір-
туальної реальності змінює вигляд економіки, характе-
ризуючи її як "цифрову". Більш того, поява і викорис-
тання цифрових технологій у всіх сферах економіки —
це і є прояв інноваційної економіки, при цьому термін
"цифрова економіка" лише концентрує увагу на те, який
саме сектор економіки розвивається нині найбільш ак-
тивно й інноваційно. Також, використовуючи поняття
інституційної економіки, ми можемо говорити про те,
які зміни відбулися в інституційній структурі в зв'язку з
появою і поширенням нових видів послуг і технологій
[7].

Треба підкреслити, що використання суб'єктами
господарювання консалтингових послуг сприяє, по-пер-
ше, досягненню здатності оптимально функціонувати на
базі засвоєння і використання знань, інформації, інно-
вацій, досвіду тощо. По-друге, консалтингові послуги
сприяють підвищенню ефективності використання ре-
сурсів суб'єкта господарювання, у т.ч. підвищенню ефек-
тивності працівників, прогнозуванню майбутніх потреб
суб'єкта господарювання у трудових ресурсах, адапта-
ція працівників до організаційних змін та забезпечення
цифрового досвіду персоналу, щоб побудувати робоче
середовище майбутнього.

Якщо розглядати управлінський консалтинг, то ми
вважаємо, що це діяльність, спрямована на підвищення
ефективності фірм, компаній, організацій. Як правило,
це залучення зовнішнього консультанта для оцінки си-
туації, що склалася, проведення діагностики та підго-
товки рекомендацій і стратегії досягнення бажаних ре-
зультатів. Так, управлінський консалтинг — це свого
роду пошук відповідей на ті питання, що виникають в
управлінні підприємством.

Нами обгрунтовано ключові підходи при викорис-
тання управлінського консалтингу, які включають де-
кілька етапів, а саме: а) знайомство з компанією і керів-
ництвом; б) експрес-аналіз або діагностика; в) пропо-
зиція рішень (рис. 1).

Результати дослідження доводять, що призначення
консалтингу як чинника підвищення ефективності й кон-
курентоспроможності бізнесу знаходить свій прояв у
його функціях (інформаційна; діагностична; посеред-
ницька). Поняття функції (обов'язок, коло діяльності
[3]) використовується багатьма науками, має різне тлу-
мачення залежно від їх предмета й завдань. Економічна
наука використовує цю категорію, по-перше, для пояс-
нення залежності, співвідношення між перемінними ве-
личинами, по-друге, для характеристики змісту еконо-
мічного призначення окремих суб'єктів господарюван-
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с. 73—74]. Надлишок інформації, як і асиметричний її роз-
поділ, обумовлює зростання витрат її відбору, експерти-
зи, з'ясування відповідності отриманих даних завданням
бізнесу, виступає чинником збільшення трансакційних
витрат у сучасний період. Оскільки ринкова ціна перестає
бути єдиним і достатнім джерелом інформації для суб'єктів
господарювання, поряд із ціновими сигналами, що визна-
чають їх економічну поведінку, все значнішу роль почи-
нають відігравати нецінові сигнали [11 с. 297]. До них слід
віднести знання й інформацію, що становлять зміст про-
фесіональних порад, рекомендацій, проєктів консуль-
тантів тощо. Тому використання економічними суб'єкта-
ми послуг професіональних консультантів аудиторських
фірм служить чинником подолання недосконалості інфор-
мації, сприяє економії трансакційних витрат.

З'ясовано, що особливо яскраво роль економічно-
го консалтингу в зниженні трансакційних витрат ви-
являється щодо трансакцій, об'єктом яких виступають
інтелектуально-інформаційні ресурси. Сьогодні знач-
но підвищуються витрати на укладання контрактів,
контроль їх виконання, збільшуються вони і від недо-
статньої специфікації прав власності, пов'язаних з да-
ними ресурсами. Це зумовлено не тільки кількісним
зростанням трансакцій на ринках об'єктів інтелекту-
альної власності, інформації, інновацій внаслідок
інформатизації економіки, підвищенням ролі знань та
інформації у підприємницькій діяльності, але й з особ-
ливостями і труднощами встановлення прав власності
на різні види інтелектуальних продуктів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначено економічний зміст консал-

тингових ресурсів як професійних знань, які інститу-
ціонально закріплюються та передаються суб'єктам гос-
подарювання на комерційних засадах разом з супутньою
інформацією й виявляються на 3-х взаємопов'язаних
рівнях: а) умова консалтингової діяльності (це наявність
ризиків); б) консалтинговий процес (цикл) як послідовне
проходження консалтинговими ресурсами стадій проду-
кування, обміну, впровадження у фінансову-господарсь-
ку діяльність (наприклад, великого арсеналу бізнес-тех-
нологій) (це наявність можливостей та ресурсів); в) ре-
зультат консалтингу — вигоди, отримані суб'єктами гос-
подарювання від використання консалтингових про-
дуктів і послуг як форми консалтингових ресурсів, яких
вони набувають у процесі бізнес-діагностики системи уп-
равління, внутрішнього і зовнішнього середовища, в яких
працює компанія ( це наявність отримання вигід).

Доведено, що консалтингові ресурси є складовими
інноваційного потенціалу будь-якого підприємства й
виступають чинниками продукування і впровадження
в фінансово-господарську діяльність інформаційних
технологій та організаційно-управлінських новацій.
Запропоновано домінуючи напрямки реалізації кон-
салтингових ресурсів в управлінських системах
суб'єктів господарювання, а саме: а) забезпечення пе-
ретворення наукових ідей та продуктів-новацій в інно-
вації; б) встановлення та посилення взаємозв'язку і
взаємодії усіх функціональних елементів інноваційних
систем для досягнення їх стратегічної мети — забез-
печення інноваційного розвитку бізнесу; в) сприяння
підвищенню інновативності й інноваційної активності
суб'єктів господарювання, розвитку інноваційного
підприємництва; г) удосконалення міжфірмового та
корпоративного управління інноваційною діяльністю;
д) підвищення інноваційної культури, розвиток інно-
ваційного мислення господарюючих суб'єктів для фор-
мування сприятливого інноваційного клімату.

Поряд з існуючими функціями консалтингу як
підприємницької діяльності (інформаційна функція;
діагностична функція; посередницька функція) нами
було доповнена класифікація функцій консалтингу для
формування інноваційного потенціалу суб’єктів госпо-
дарювання консалтинговими ресурсами, серед яких:

дискретні функції й функції корисності (надійності), що
обумовлюють генерування та відтворення інформації,
та для яких характерні особливості побудови консал-
тингової послуги, які властиві мультіатрибутивній мо-
делі багаторівневої ієрархічної структури – із створен-
ням корисної цінності послуги, плануванням її вартості,
регламентації, її стандартизації, та моніторингу.
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