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Пропонуються способи розширення бізнесу з управлінського консультування шляхом 
використання міжнародного маркетингу та фінансового менеджменту. Зроблено висновки про 
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Вступ. Сучасний стан ринку консультаційних послуг підтверджує 
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життєздатність та перспективність інституту незалежного консультування. 

Консалтингові фірми, які просувають на ринок свої послуги, проголошують 

свою об’єктивність та незалежність під час вирішення завдань клієнта. 

Однак, в умовах фінансової кризи вітчизняні підприємства зумовлені 

економити на всіх витратах, що не стосуються безпосередньо випуску 

продукції. Їх керівництво забуває про те, що від ефективності управлінських 

рішень залежить прибутковість діяльності та ефективність капіталовкладень 

суб’єктів господарювання. Тому вчасне отримання послуг з управлінського 

консультування є прерогативою подальшого економічного зростання 

підприємств та організацій.  

Аналіз основних досліджень та літератури. Розвиток консалтингового 

бізнесу в Україні відбувається складно і неорганізовано, хоча в країні працює 

понад 300 вітчизняних консультаційних фірм та відкриті представництва 

найкрупніших світових компаній.  

Управлінським консультуванням присвячено немало наукових праць 

зарубіжних та вітчизняних вчених таких як: В.А.Верба  [1], Калюве Л. [2],  Г. 

Липпит [3], Є.Горєлова та Т.Ананьева [4], О.Брінцева [5], М.Кубр [7], та ін.,  

© В.О.Черепанова, Т.В.Солодовнікова, В.М. Пивовар, 2014 

але ці праці не стосуються проблеми функціонування підприємств з 

управлінського консультування, які повинні працювати в умовах фінансової 

кризи та військової агресії. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямів діяльності фірм, які 

спеціалізуються на наданні послуг з управлінського консультування, в 

умовах фінансової кризи.  

Постановка проблеми. Попит на консалтингові послуги в країні 

залишається низьким з причин складної макроекономічної ситуації та низької 

ділової активності, відсутності досвіду та культури роботи з незалежними 

консультантами, неспроможності потенційних клієнтів оцінити корисність 

консалтингової послуги. Окрім того, керівники українських підприємств, що 

працюють в умовах невизначеного ділового та юридичного середовища, 

невпевнені у дотримуванні консультантом етичних норм та збереженні 

конфіденційності. 

Перспективний успіх консалтингових організацій залежить від їх 

готовності до нововведень, адаптації набору послуг до потреб клієнтів, 

пошуку нових продуктів і ринків, підвищення професіоналізму 

консультантів. 

Матеріали дослідження. Останні роки на консалтингові послуги в 

Україні спостерігався значний попит. За даними експертів, він склав 25 - 30 

%. За оцінкою компанії «Лігабізнесінформ», політична й економічна криза 

України стимулюватиме розвиток консалтингових послуг. Постійна 

нестабільність економіки ведуть до загострення конкуренції і відповідно, 

росте ринок консалтингових послуг[8] . 

Однак, практична діяльність у сфері управлінського консультування 
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показує, що в умовах падіння ВВП в Україні та воєнної агресії з боку Росії, 

скорочення обсягів виробництва, що здійснюються за рахунок ліквідації 

контрактів з російськими підприємствами, негативно впливають на 

діяльність консалтингових фірм. 

З цією метою було запропоновано проводити розширення бізнесу у 

зарубіжні країни. Оскільки у всьому світі ріст консалтингового ринку за 

минуле десятиліття виріс у 20 разів - з $5 млрд. до $100 млрд. До 2015 року 

очікується збільшення росту споживання консалтингових послуг до 20 %. У 

Європі цей ринок оцінюється в $44,55 млрд. за рік. Загальна сума доходів 

консалтингових фірм Великобританії зросла майже на 16 %, і склала $4,3 

млрд., в Росії - $1,7 млрд.[9]. 

Результати дослідження. Аналіз ринку послуг з управлінського 

консультування показав, що для проникнення на ринки країн Європейського 

Союзу та США доцільно впровадити наступні заходи: 

1. Перебудувати організаційно-правову форму консалтингового бізнесу 

з лінійно-функціональної на матричну за проектним принцом, що дозволить 

менеджеру проекту об'єднати консультантів з різних функціональних 

підрозділів для виконання проектних робіт; 

2. Використовувати елементи міжнародного маркетингу для 

просування консалтингових послуг зарубіжом; 

3. Розробити систему заохочування персоналу до підвищення якості 

надання послуг з управлінського консультування. 

Перевагами матричної структури консалтингового бізнесу є можливість 

гнучко маневрувати за рахунок перерозподілу консультантів між проектами, 

а також залучати допоміжних спеціалістів (це підвищує якість роботи і 

забезпечує максимальну швидкість виконання завдань при мінімальних 

витратах). При цьому організаційна структура філіалів будується за 

функціональним принципом. Вона дозволяє знизити витрати, пов'язані з 

переїздами консультантів, полегшити пошук клієнтів, ознайомитися із 

специфікою багатьох країн. Перевагами такого структурування є зберігання 

традицій і політики головної компанії, можливість навчання консультантів у 

головному центрі, порозуміння кадрів усередині компанії, подолання 

мовного бар'єра у спілкуванні з клієнтами та проведення регулярних 

зустрічей, семінарів головним і регіональними відділеннями. 

Вирішивши зайнятися міжнародною діяльністю компанія повинна 

вибрати найкращий спосіб виходу на вибраний ринок: вона може зупинитися 

на експорті, спільної підприємницької діяльності або прямому 

інвестуванні за рубежем. Для приватного малого підприємства найбільш 

реальним є побудова дочірньої компанії змішаного типу, оскільки країни 

Євросоюзу такі як Польща, Німеччина мають  велику кількість приватних 

підприємств, їх бізнес знаходиться на підйомі та він потребує послуг з 

управлінського консультування. Дослідження ринку праці у цих країнах 
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свідчить про наявність потреби у послугах фінансового, бухгалтерського, 

маркетингового характеру та IT– технологій. 

Аналіз показує, що Польща та Німеччина мають слабку маркетингову 

інфраструктуру. тому діяльність малих підприємств має великі перспективи у 

цьому напрямку. Внутрішні фактори для цих фірм є також позитивні, 

оскільки вони мають велику гамму послуг, великі можливості до адаптації 

цих послуг закордоном, продукт знаходиться на початку свого життєвого 

циклу, багатий маркетинговий досвід та кваліфікований персонал. 

Для оцінки персоналу фірми з управлінського консультування 

пропонується використовувати комплексну оцінку за бальною системою. 

Головна ідея такої оцінки персоналу – кількісно виміряти як самого 

працівника, так і виконувану ним роботу. Треба зазначити, що оцінити якість 

консультаційних послуг важко, але можливо. 

Для характеристики консультанта враховується його професійно-

кваліфікований рівень, ділові якості, складність роботи, конкретно-

досягнутий результат та значення оцінки складності та результативності 

праці для фірми. 

Висновки. Отриманні результати свідчать про те, що подальший 

розвиток управлінського консультування в умовах фінансової кризи потребує 

змін у формуванні системи управління підприємством, персоналом та 

базуються на основах міжнародного маркетингу. Впровадження 

запропонованих заходів має певну наукову та практичну цінність, а саме: 

матрична організаційна система управління підприємством  базується на 

використанні проектного підходу; при виході на зарубіжні ринки 

консалтингових послуг проводиться  перебудова системи маркетингу на 

фірмі; для діяльності на зарубіжних ринках при підготовці персоналу  

використовується комплексна оцінка, яка дозволяє визначити якості 

працівника та результати його роботи. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

В статті проаналізовано світовий досвід становлення державного внутрішнього фінансового 

контролю та виділено основні етапи його розвитку. Окреслено характерні риси сучасного етапу 

розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в економічно розвинених країнах 

світу. 

Ключові слова: державний внутрішній фінансовий контроль, внутрішній контроль, 

внутрішній аудит, концепція управління ризиками 

 

Вступ. Відправною точкою у реформуванні системи державного 

внутрішнього фінансового контролю стали перші кроки України на шляху 

європейської інтеграції. Успіх реформ, розпочатих у сфері управління 
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