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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
БІЗНЕСКОНСАЛТИНГУ1

Розкрито зміст ефективності бізнес-консалтингу як економічної категорії, кон-
цептуальні основи її оцінки на мікроекономічному та наноекономічному рівнях. 
Охарактеризовано векторні складові ефективності суб’єктів бізнес-консалтингу – 
професійну, бізнес-, сервіс- та соціальну ефективність. Обґрунтовано систему фі-
нансових та нефінансових, структурних та інтегрованих показників ефективності 
бізнес-консалтингу, показники оцінки ефективності інтелектуальної праці консуль-
тантів на основі білінгу робочого часу. 

Ключові слова: бізнес-консалтинг, ефективність, векторна та загальна ефектив-
ність, оцінка ефективності, система показників ефективності бізнес-консалтингу, 
ефективність інтелектуальної праці консультантів, білінговий годинник.

JEL Classification: Д24, J24, L86, М21, M26.

Постановка проблеми. Ефективність є, з одного боку, метою підпри-
ємницької діяльності в будь-якій галузі економіки, з іншого – конкурентною 
перевагою та чинником сталого розвитку бізнесу в умовах сучасних ви-
кликів та загроз глобального та локального рівнів. У теперішній час ефек-
тивність суб’єктів бізнес-консалтингу не визначено як спеціальний предмет 
теоретичних та прикладних досліджень, що істотно обмежує можливості як 
комплексного оцінювання результативності консалтингової діяльності, так 

1   Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація 
України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961).
© Марченко О. С., 2021. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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і розроблення заходів і програм, спрямованих на забезпечення її необхідного 
рівня та підвищення, що є важливою умовою конкурентоспроможності кон-
салтингового бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтування теоретичних 
основ оцінки ефективності бізнес-консалтингу базується на аналізі загальних 
для господарської діяльності в будь-яких галузях і сферах економіки під-
ходів до оцінювання її результативності та специфічних чинників, можли-
востей і результатів консалтингової діяльності, що поєднує характеристики 
інтелектуального бізнесу професіоналів та послугової (сервісної) діяльності. 
З урахуванням цього ефективність суб’єктів бізнес-консалтингу слід визнати 
міждисциплінарним предметом наукових досліджень.

По-перше, теоретико-методологічною основою визначення показників 
ефективності бізнес-консалтингу є положення та висновки наукових дослі-
джень з економічної теорії, що розкривають економічний зміст ефективності 
в системі «ресурси (витрати) – результати виробництва» [1]; теорії послуг, за 
якою ефективність послугової діяльності характеризується співвідношенням 
корисного ефекту дій із надання певного виду послуг і витрат на його до-
сягнення [2]; теорії менеджменту – ефективність як мета та критерій якості 
управління підприємством [3]. 

По-друге, аналіз різних аспектів змісту, чинників і показників ефектив-
ності бізнес-консалтингу спирається на результати прикладних досліджень 
механізму забезпечення ефективності підприємств, що здійснюють госпо-
дарську діяльність у різних галузях економіки, зокрема у сфері послуг [4–7].

По-третє, важлива роль в обґрунтуванні теоретичних основ та мето-
дів сучасних досліджень специфічних факторів та показників ефектив-
ності бізнес-консалтингу належить творам учених, які були першими до-
слідниками становлення та розвитку в Україні такої ділової послуги, як 
управлінський консалтинг. Це монографії, статті та навчальні посібники 
О. Брінцевої (О. Brintsevа), [8] В. Верби (V. Verba) [9–11], В. Давиденка 
(V. Davidenko) [12], В. Коростильова (V. Korostylov) [13], Т. Решетняк [11; 
14], Ф. Хміля (F. Khmil) [15] та ін., які є актуальними і в сучасний період. На-
приклад, велике значення для досліджень ефективності бізнес-консалтингу 
мають пропозиції В. Верби щодо включення до переліку результуючих інди-
каторів управлінського консультування таких, як досягнення встановлених 
цілей консультування; відповідність консалтингового продукту проблемам 
розвитку та інноваційному потенціалу клієнтської організації; дотримання 
часових меж і виконання планового бюджету проєкту; передача знань і тех-
нологій подолання проблем клієнтської організації; розвиток управлінської 
культури та інноваційного потенціалу клієнтської організації; лояльність 
клієнтської організації та ін. [9].
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У теперішній час теоретичні та прикладні аспекти забезпечення та оцін-
ки ефективності консалтингової діяльності розкриваються у працях І. Ко-
січенко (I. Kosichenko) [16], О. Лінькової (O. Linkova) [17], В. Соколен-
ко (V. Sokolenko) [17], Л. Шевченко (L. Shevchenko) [18], В. Шпильової 
(V. Shpіlеva) [19] та ін.

По-четверте, важливим напрямом обґрунтування теоретичних основ 
ефективності суб’єктів бізнес-консалтингу є аналіз та узагальнення практики 
визначення та розрахунку її показників консалтинговими фірмами, що діють 
у певних галузях ділових послуг, організаціями консультантів різного рівня, 
а також експертами консалтингової діяльності [20; 21].

Формулювання цілей. Метою статті є обґрунтування теоретичних основ 
системи показників ефективності суб’єктів бізнес-консалтингу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження ефективності консалтингово-
го бізнесу та показників її оцінки повинно охоплювати такі взаємопов’язані 
рівні:

– категоріальний – визначення змісту поняття «ефективність бізнес-кон-
салтингу» як економічної категорії; 

– концептуальний – обґрунтування теоретичних підходів до визначення 
показників оцінки ефективності консалтингової діяльності;

– мікроекономічний – розкриття теоретичних основ системи показників 
ефективності суб’єктів консалтингового бізнесу;

– наноекономічний – визначення показників ефективності діяльності 
консультантів як головної продуктивної сили бізнес-консалтингу.

Дослідження ефективності бізнес-консалтингу на категоріальному рівні, 
по-перше, спирається на модель «ресурси (витрати) – результати». На думку 
П. Перерви (P. Pererva), А. Кравчука (A. Kravchuk), ця економічна категорія 
визначає співвідношення входу (витрат, ресурсів) з виходом (ефектом, досяг-
нутим за рахунок використання витрат (ресурсів) на вході в систему). Ефек-
тивність – узагальнювальний показник позитивної результативної діяльності, 
здатність приносити корисний ефект [1, с. 141, 142]. У сфері бізнес-консал-
тингу «на вході» – ресурси консалтингової діяльності, з яких провідними 
є ресурси інтелектуальні, «на виході» – результати, які досягаються консуль-
тантами та клієнтами в консалтинговому процесі. Таким чином, ефективність 
бізнес-консалтингу характеризується співвідношенням результатів і ресурсів 
(витрат) консалтингової діяльності.

По-друге, при визначенні поняття ефективності консалтингової діяль-
ності важливо враховувати багатоаспектність її змісту, що зумовлено бага-
товекторністю бізнес-консалтингу – професійної діяльності зі здійснення 
консультування в різних формах, підприємництва, обслуговування (сервісу), 
комунікаційного процесу та певних соціальних функцій.
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З огляду на це розкриття змісту поняття ефективності бізнес-консалтингу 
за моделлю «ресурси (витрати) – результати» повинно базуватися на систем-
ному підході до визначення бізнес-консалтингу, що передбачає аналіз:

1) професійних, підприємницьких, сервісних та соціальних результатів 
консалтингової діяльності та витрат на їхнє досягнення – це векторна ефек-
тивність бізнес-консалтингу;

2) загального результату консалтингової діяльності та витрат на його до-
сягнення – це загальна ефективність бізнес-консалтингу. 

Слід підкреслити, що загальна ефективність бізнес-консалтингу не є су-
мою його векторних ефективностей, це їхня структурована єдність, що ха-
рактеризується взаємозв’язками, взаємозалежністю, певним рівнем (високий, 
середній, низький) та характером (позитивний, негативний) їхнього впливу 
на загальний результат консалтингової діяльності. 

Загальна ефективність бізнес-консалтингу характеризується синергетич-
ним ефектом його багатовекторності. При цьому можливим може бути як 
позитивний, так і негативний синергетичний ефект, що залежить від векторної 
ефективності бізнес-консалтингу.

Таким чином, оцінку ефективності бізнес-консалтингу повинно бути 
спрямовано на визначення синергетичного ефекту його багатовекторності. 

На концептуальному рівні методологічною основою дослідження повинен 
бути багатовекторний підхід до визначення ефективності бізнес-консалтингу, 
оскільки ресурси та результати професійної діяльності, бізнесу, консалтин-
гового обслуговування, здійснення соціальних функцій, хоча і поєднуються 
в єдиному консалтинговому циклі, мають істотні відмінності. 

Ресурси професійної діяльності консультантів – це їхні знання, навички, 
уміння, що застосовуються у процесі консультування, база знань консалтин-
гової фірми як накопичені кодифіковані (формалізовані) знання та інформація, 
що в сукупності формують інтелектуальний капітал бізнес-консалтингу. Його 
формування потребує певних витрат як консультантів, так і консалтингової 
фірми шляхом здійснення інвестицій у його накопичення та оновлення від-
повідно до сучасних вимог щодо ефективного професійного консультування. 

Результати професійної діяльності – це інтелектуальні продукти консуль-
тантів у формі професійних порад, висновків, рекомендацій, проєктів тощо, 
змістом яких є спеціальні знання та інформація, необхідні для розв’язання 
проблем клієнтів бізнес-консалтингу. Цей інтелектуальний продукт може 
набувати ознак інноваційного продукту, якщо його зміст складають певні 
новаторські пропозиції консультантів. Професійний результат бізнес-кон-
салтингу у формі інтелектуальних продуктів консультантів залежно від дій 
клієнта може: 1) трансформуватися у клієнтський результат, якщо рекомен-
дації консультанта позитивно оцінені, засвоєні та упроваджені клієнтом 
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у його бізнес-практику; 2) не перетворитися на клієнтський результат, якщо 
консультація не задовольнила клієнта і він нею не скористався. Це може при-
звести до втрати довіри клієнта, його лояльного ставлення до консультанта 
та консалтингової фірми. Таким чином, дійсним професійним результатом 
бізнес-консалтингу слід вважати інтелектуальний продукт консультанта, 
який отримав позитивну оцінку клієнта та практичне впровадження. Важливо 
підкреслити, що клієнтський результат професійної діяльності консультантів 
безпосередньо залежить від здатності клієнтів оволодіти переданими їм у про-
цесі консультування знаннями та інформацією та впровадити рекомендації 
консультанта, не перекручуючи їхнього змісту.

Підсумовуючи, слід підкреслити, що векторна ефективність бізнес-
консалтингу як професійної діяльності консультантів (професійна ефек-
тивність) характеризується співвідношенням інтелектуальних продуктів 
консультантів (порад, рекомендацій, проєктів), позитивно оцінених та впро-
ваджених у клієнтську практику, та витрат консалтингової фірми на фор-
мування, накопичення та оновлення бази знань консультаційної діяльності, 
формування та накопичення інтелектуального капіталу бізнес-консалтингу, 
що інтегрує людський капітал співробітників (насамперед консультантів) та 
структурний інтелектуальний капітал консалтингової фірми. 

Визначення векторної ефективності бізнес-консалтингу як підприємниць-
кої діяльності (бізнес-ефективності) базується на аналізі співвідношення 
результатів консалтингового бізнесу та витрат ресурсів на їхнє досягнення. 
Ресурси консалтингового бізнесу формують економічний потенціал його 
суб’єктів, у складі якого виробничий, ринковий, кадровий, фінансовий, знан-
нєвий та інші потенціали консалтингової діяльності. Результати їхнього ви-
користання в консалтинговому бізнесі характеризують майновий і фінансовий 
стан консалтингових фірм та їхні зміни за певний період. 

Таким чином, векторна ефективність бізнес-консалтингу як підприєм-
ницької діяльності (бізнес-ефективність) характеризується співвідношенням 
фінансово-економічних результатів та витрат ресурсів суб’єктів консалтин-
гового бізнесу.

Векторна ефективність бізнес-консалтингу як сервісної діяльності у сфері 
інтелектуальних послуг (сервіс-ефективність) характеризується певним рів-
нем консалтингового обслуговування клієнтів, яке інтегрує ресурси та резуль-
тати професійного і підприємницького векторів консалтингової діяльності. 
Слід підкреслити, що при визначенні результатів і витрат консалтингового 
обслуговування важливо визначити: 1) загальні для професійного і підпри-
ємницького векторів бізнес-консалтингу витрати та результати; 2) такі їх 
види, що відображають специфіку сервісного вектора бізнес-консалтингу, 
його клієнтоцентричність, а саме: а) специфічні результати сервісної ді-
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яльності – лояльність клієнтів, їхній позитивний досвід, мережу постійних 
клієнтів, її розвиток; б) специфічні витрати, пов’язані з формуванням ефек-
тивних консультант-клієнтських відносин, мереж комунікацій та співпраці. 
Їхнє співвідношення характеризує сервіс-ефективність бізнес-консалтингу 
як певний рівень його клієнтоцентричності – націленості на визначення та 
якісне задоволення потреб клієнтів у професійній допомозі з розв’язання 
проблем бізнесу.

Отже, векторна ефективність бізнес-консалтингу як консалтингового об-
слуговування клієнтів (сервіс-ефективність), по-перше, інтегрує результати 
та витрати, співвідношення яких визначає рівні професійної та бізнес-ефек-
тивності консалтингової діяльності; по-друге, характеризується специфічними 
результатами сервісної діяльності у сфері бізнес-консалтингу та витратами 
на її здійснення, співвідношення яких є основою визначення рівня клієнто-
центричності суб’єктів консалтингової діяльності та ефективності заходів, 
спрямованих на його досягнення. 

При обґрунтуванні концептуальних засад ефективності бізнес-консалтингу 
важливо визначити її соціальний вектор. Соціальна ефективність бізнес-
консалтингу характеризується віддачою витрат його суб’єктів, пов’язаних 
з реалізацією їхніх соціальних функцій, здійсненням програм соціальної від-
повідальності бізнесу. Соціальний вектор є важливою складовою загальної 
ефективності бізнес-консалтингу, який повинен знайти відображення в сис-
темі її показників. 

Важливо підкреслити, що професійна, бізнес- та сервіс-ефективність 
бізнес-консалтингу визначають можливості та здатності консалтингових 
фірм до здійснення ефективних соціальних програм: 1) внутрішніх, спря-
мованих на розвиток персоналу, його навчання, створення належних умов 
праці тощо; 2) зовнішніх, орієнтованих на розв’язання проблем соціального 
розвитку регіону, країни. У свою чергу, соціальна ефективність є чинником 
мотивації персоналу до продуктивної праці, формування гармонійних відно-
син із громадськістю, забезпечення високої репутації консалтингової фірми, 
запобігання трудовим конфліктам, що безпосередньо впливає на загальну 
ефективність бізнес-консалтингу та її векторні складові. Актуальність і важли-
вість забезпечення соціальної ефективності бізнес-консалтингу визначаються 
також вимогами професійних спільнот консультантів щодо дотримання його 
суб’єктами соціально-етичних норм консалтингової діяльності.

Таким чином, соціальна ефективність бізнес-консалтингу є важливим 
вектором його загальної ефективності, який характеризується результа-
тивністю реалізації суб’єктами консалтингового бізнесу соціальних функцій. 

Важливо підкреслити, що аналіз загальної та векторної ефективності 
бізнес-консалтингу повинен не тільки базуватися на визначенні фінансово-
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економічних витрат та результатів господарської діяльності його суб’єктів, а й 
ураховувати ті результати та витрати, які не мають вартісної (грошової) оцін-
ки. Це зумовлює необхідність розроблення та використання фінансових 
(економічних) і нефінансових показників ефективності бізнес-консалтингу. 

Мікроекономічний рівень дослідження ефективності бізнес-консалтингу 
пов’язано з обґрунтуванням на основі висновків її категоріального та концеп-
туального аналізу системи показників ефективності суб’єктів консалтингового 
бізнесу. 

Слід підкреслити, що обґрунтування системи показників загальної та 
векторної ефективності бізнес-консалтингу, теоретичні та прикладні аспекти 
якої є предметом цього дослідження, базується на концептуальних підходах 
збалансованої системи показників (Balanced Score-card (BSC)) та системи 
ключових показників ефективності (Key Performance Indicators (KPI)).

У сучасний період у закордонних компаніях активно застосовується, 
а в Україні впроваджується на підприємствах, насамперед на тих, що є іно-
земними чи з іноземною інвестицією, BSC, концепція якої була розроблена 
відомими представниками американської школи стратегічного менеджмен-
ту Р. Капланом (Robert S. Kaplan) і Д. Нортоном (David P. Norton) у 90-ті 
роки ХХ століття [22]. BSC включає фінансову, клієнтську, бізнес-процесну 
(внутрішні бізнес-процеси та структури) та кадрову (навчання та розвиток 
персоналу) складові, цілі та завдання яких відображаються фінансовими 
і нефінансовими показниками, які є дієвими інструментами стратегічного 
менеджменту. За визначенням Л. Шевченко (L. Shevchenko), причинно-наслід-
кові зв’язки в BSC пояснюються так: якщо у нас є професійні співробітники 
(перспектива навчання та зростання персоналу), які надають якісні послуги 
(перспектива внутрішніх процесів), то у нас будуть задоволені клієнти (пер-
спектива клієнтів), які забезпечать нам високу норму прибутку (перспектива 
фінансів) [18, с. 209].

У теперішній час широко застосовується система КРІ, показники якої – це 
критичні (ключові) фінансові та нефінансові показники, що в сукупності роз-
кривають рух підприємства до запланованого результату бізнесу. В їхньому 
складі: 1) кількісні та якісні показники ресурсів підприємства (вхідні дані); 
2) показники результату здійснення окремих бізнес-процесів, діяльності 
підрозділів підприємства тощо; 3) показники результатів (проміжних та 
кінцевих) господарської діяльності підприємства в цілому. Показники КРІ 
поділяються на цільові, що є інструментами визначення ступеня наближе-
ності підприємства до поставленої мети, та процесні, що дозволяють оцінити 
ефективність певних бізнес-процесів на підприємстві [23; 24]. Система КРІ 
застосовується для оцінки ефективності підприємства, його підрозділів та 
співробітників. 
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Система показників ефективності бізнес-консалтингу (СПЕБК), обґрунту-
вання теоретичних основ якої є метою цього дослідження, включає:

1) векторні складові: професійна, бізнес-, сервіс-, соціальна ефективність. 
Вектори ефективності є взаємопов’язаними, від рівня кожного з них залежить 
результативність інших векторів бізнес-консалтингу та консалтингової фірми 
як цілісної господарської системи;

2) фінансові та нефінансові показники відповідно до вектора ефективності 
бізнес-консалтингу;

3) структурні показники ефективності складових певного вектора бізнес-
консалтингу; інтегровані показники векторної ефективності, що узагальню-
ють структурні показники; інтегровані показники загальної ефективності як 
результуючої векторних показників (інтегрованих та структурних);

3) загальні (консалтингова фірма), структурно-процесні (підрозділи кон-
салтингової фірми, консалтингові практики тощо) показники та показники 
ефективності персоналу, зокрема консультантів.

Основні показники СПЕБК відповідно до векторів ефективності відобра-
жено в табл. 1.

Таблиця 1
Основні показники СПЕБК

Вектори 
ефективності 

бізнес
консалтингу

Показники ефективності

Фінансові показники Нефінансові показники
1 2 3

Професійна 
ефективність 

Чистий дохід на одного кон-
сультанта фірми (показник 
професіоналізму консалтин-
гу); інтелектуальна рента 
консалтингової фірми; інте-
лектуальний ефект масшта-
бу; віддача витрат консал-
тингової фірми на форму-
вання бази знань та освітні 
заходи (чистий дохід на 1 грн 
інвестицій в інтелектуальний 
капітал)

Професійна репутація консультантів та 
консалтингової фірми, про рівень якої 
свідчать дипломи, сертифікати, свідо-
цтва, нагороди, участь у професійних 
організаціях різного рівня, позитивні 
публікації в засобах масової інформації, 
наукові публікації співробітників, їхня 
участь у конференціях, професіональні 
рейтинги та ін.
Показник клієнтського результату біз-
нес-консалтингу – кількість упровадже-
них клієнтами інтелектуальних продук-
тів (порад, проєктів) консультантів у біз-
нес-практику.
Розвиток систем управління знаннями та 
корпоративної освіти
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1 2 3
Бізнес
ефективність 

Рентабельність консалтин-
гової фірми та окремих ви-
дів консалтингових послуг; 
показники майнового та фі-
нансового стану консалтин-
гової фірми, співвідношення 
чистого прибутку та чистого 
доходу консалтингової фір-
ми, вартість бізнесу

Частка консалтингової фірми на ринку 
консалтингових послуг (міста, регіону 
тощо). Показники конкурентоспромож-
ності послуг консалтингової фірми. По-
казники мережі консалтингового бізне-
су: наявність філій, у тому числі в інших 
країнах, включення до міжнародних ме-
реж консалтингових фірм тощо

Ефективність 
консалтин-
гового об-
слуговуван-
ня – сервіс
ефективність 

Чистий дохід консалтинго-
вої фірми на одного клієнта; 
віддача витрат на маркетинг 
(чистий дохід на 1 грн витрат 
на маркетингові заходи)

Частки інноваційних та стандартних по-
слуг у продуктовому портфелі. Кількість 
клієнтів загалом та постійних клієнтів 
зокрема, репутація клієнтів. Середні ви-
трати часу на залучення одного клієнта. 
Середні витрати часу на обслуговуван-
ня одного клієнта. Індекс лояльності 
клієнтів (Net Promoter Score (NPS))1, ін-
декс задоволеності клієнтів (Customer 
Satisfaction Index (CSI))2. Показники 
омніканальності обслуговування клієн-
тів: кількість каналів відносин консал-
тингової фірми (консультантів) з клієн-
тами, їхні види, у тому числі викорис-
тання онлайн-каналів консультування. 
Показники клієнтського досвіду (відгуки 
клієнтів, повторні звернення до консал-
тингової фірми, результати лідогенера-
ції, програм лояльності та ін.) 

Соціальна 
ефективність 

Частка заохочувальних та 
компенсаційних виплат спів-
робітникам за ініціативою 
консалтингової фірми (опла-
та навчання, мобільного 
зв’язку, лікування тощо) в її 
витратах на персонал, розмір 
благодійних внесків консал-
тингової фірми, фінансуван-
ня соціальних програм міста, 
регіону, країни тощо

Кількість годин за певний період 
(рік, місяць), витрачених співробіт- 
никами консалтингової фірми на надання 
консалтингових послуг про-боно; участь 
у благодійних заходах, здійснення со-
ціальних програм, показники задоволе-
ності працівників консалтингової фірми 
(Корнельський трудовий індекс (JDI))3

123 

1  Індекс лояльності клієнтів (Net Promoter Score (NPS)) = % клієнтів-промоутерів - % клієнтів – кри-
тиків послуг консалтингової фірми.
2  Індекс задоволеності клієнтів (Customer Satisfaction Index (CSI)) = sumk . Wj (Pij – Eij), у якому k – 
кількість аналізованих атрибутів; Wj – ваговій фактор атрибута; Pij – створене сприйняття стимулу i 
по відношенню до атрибута j; Eij – очікуваний рівень для атрибута j, який є нормативом стимулу і.
3  Корнельський трудовий індекс (JDI) складається з п’яти ознак (оплата праці, кар’єра, психологічний 
клімат, відносини з керівництвом, сама робота).

Закінчення табл. 1
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У сучасний період консалтингові фірми, як правило, не застосовують сис-
темного підходу до оцінки їхньої діяльності, на практиці використовуються 
тільки окремі показники ефективності. У табл. 2 відображено основні показ-
ники, які застосовуються для оцінки юридичних фірм у рейтингу «ТОП-50 
юридичних фірм України». 

Таблиця 2
Показники оцінки діяльності юридичних фірм  
(ТОП50 юридичних фірм України, 2020 рік)

Векторна ефективність Показники

Професійна 
ефективність 

Фінансовий показник: дохід на одного юриста. Наприклад, 
у рейтингу фінансової ефективності юридичних фірм України 
за 2020 рік перше місце належить юридичній компанії 
LEXWELL & PARTNERS – 18,1 млн грн доходу на одного 
юриста. 
Нефінансовий показник визнання юридичних фірм, який 
визначається за балами, отриманими претендентами 
в результаті голосування (у 2020 році в голосуванні брали 
участь 137 юридичних фірм). 1-ше місце в рейтингу – ASTERS 
– 355 балів; 2-ге місце – SAYENKO KHARENKO – 315 балів; 
3-тє місце – BAKER MCKENZIE – 310 балів; 4-те місце – 
ARZINGER – 255 балів; 5 те місце – AEQUO – 252 бали

Бізнесефективність Фінансові показники: 1) дохід за рік: LEXWELL & 
PARTNERS – 163,0 млн грн, AVELLUM – 91,6 млн грн, ADER 
HABER – 84,6 млн грн, REDCLIFFE PARTNERS – 61,3 млн 
грн, ASA GROUP – 48,3 млн грн;
2) найбільші публічні угоди, наприклад, супровід 
юридичними фірмами Aequo і Freshfields Bruckhaus Deringer 
реструктуризації заборгованості Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб перед Міністерством фінансів України за 
векселями і реформування системи гарантування вкладів 
шляхом імплементації Директив ЄС 2014/49 / EC і 2014/59 / 
EC – 5 млрд дол. США.
Нефінансовий показник: кількість юристів. Наприклад, 
ASTERS – 139 осіб, EY – 71 осіб, ARZINGER – 64 особи, Юри-
дична група LCF – 63 особи, BAKER MCKENZIE – 57 осіб

Ефективність 
консалтингового 

обслуговування – сервіс
ефективність 

Нефінансовий показник лідери ринку за юридичними 
практиками – провідні юристи та юридичні фірми. 
Наприклад, юридична практика з банківського та фінансового 
права: провідні юристи – М. Харенко (Sayenko Kharenko), 
А. Хачатурян (Asters), С. Чорний (Baker McKenzie)

Джерело: [25].
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Аналізуючи дані табл. 2, важливо зауважити: 1) показники доходу за 
рік та кількості юристів, які працюють у юридичній фірмі, демонструють 
не ефективність юридичного консалтингу, а відповідно його результати та 
трудові (інтелектуальні людські) ресурси, отже, не відповідають концепту-
альній моделі ефективності «ресурси (витрати) – результати»; 2) соціальна 
ефективність юридичного консалтингу залишається поза аналізом його ефек-
тивності, хоча цей вектор безпосередньо впливає на професійну, бізнес- та 
сервіс-ефективність, а його показники демонструють рівень соціальної від-
повідальності юридичного бізнесу, його можливості сформувати гармонійні 
відносини з громадськістю. 

Оцінка ефективності консалтингових фірм на основі СПЕБК, по-перше, 
може бути ретроспективною – аналіз результативності заходів, упроваджених 
для її забезпечення та підвищення в минулому періоді (аналіз досвіду забез-
печення ефективності бізнес-консалтингу); оперативною, якщо аналізується 
ефективність консалтингової фірми в поточному періоді з метою виявлення 
чинників, що позитивно/негативно впливають на її рівень, і розроблення за-
ходів, необхідних для його підвищення (аналіз практики забезпечення ефек-
тивності бізнес-консалтингу); перспективною з метою прогнозування мож-
ливостей та загроз її забезпечення в майбутньому, що є основою формування 
стратегії ефективності консалтингової фірми (аналіз перспектив забезпечення 
ефективності бізнес-консалтингу). 

По-друге, важливо аналізувати динаміку показників, що складають 
СПЕБК, з метою з’ясування тенденцій ефективності бізнес-консалтингу 
в певному періоді діяльності консалтингової фірми. 

По-третє, доцільним є визначення на основі СПЕБК інтегрованих показ-
ників оцінки векторної та загальної ефективності бізнес-консалтингу. З цією 
метою важливо спиратися на такий алгоритм аналізу: 1) розробити балову 
шкалу оцінки структурних (фінансових та нефінансових) показників векторної 
ефективності; 2) визначити вагомість кожного структурного показника для 
оцінки векторної ефективності; 3) визначити інтегровані показники векторної 
ефективності (професійної, бізнес- сервіс-, соціальної ефективності бізнес-
консалтингу); 4) розробити балову шкалу оцінки інтегрованих показників 
векторної ефективності; 5) визначити вагомість кожного інтегрованого по-
казника векторної ефективності для оцінки загальної ефективності бізнес-
консалтингу; 6) розрахувати інтегрований показник загальної ефективності 
бізнес-консалтингу.

Визначення інтегрованого показника загальної ефективності консалтин-
гової фірми можливе за такою формулою:

Еі = ІПЕ × КПЕ + ІБЕ × КБК + ІСЕ × КСЕ + ІСОЕ × КСОЕ, 
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де  Еі – інтегрований показник загальної ефективності бізнес-консалтингу;
ІПЕ – інтегрований показник професійної ефективності бізнес-консал-

тингу;
ІБЕ – інтегрований показник бізнес-ефективності бізнес-консалтингу;
ІСЕ – інтегрований показник сервіс-ефективності бізнес-консалтингу;
ІСОЕ – інтегрований показник соціальної ефективності бізнес-консал-

тингу;
К (ПЕ, БЕ, СЕ, СОЕ) – коефіцієнт вагомості інтегрованого векторного показника 

ефективності для оцінки загальної ефективності бізнес-консалтингу. 

Таким чином, на мікроекономічному рівні дослідження ефективності біз-
нес-консалтингу базується на системному підході до визначення її інтегро-
ваних та структурних показників. 

Наноекономічний рівень дослідження ефективності бізнес-консалтингу 
характеризується обґрунтуванням теоретичних основ оцінки ефективності 
підрозділів консалтингової фірми, певних консалтингових практик, окремих 
ресурсів консалтингової діяльності. 

Актуальним є розроблення теоретичних підходів до визначення показників 
ефективності основної продуктивної сили консалтингу – консультантів. Певні 
аспекти оцінки ефективності діяльності консультантів у сфері юридичного 
консалтингу були розкриті автором статті, зокрема обґрунтовано показник 
віддачі інвестицій у людський капітал юристів як співвідношення валового 
доходу юридичної фірми (з відрахуванням витрат на юридичний персонал) та 
витрат на юридичний персонал за рік [26; 27].

Для оцінки ефективності інтелектуальної праці консультантів доцільним 
є аналіз їхніх білінгового та небілінгового годинників, що демонструють ви-
трати робочого часу консультантів на обслуговування клієнтів та виконання 
інших функцій, які сприяють досягненню цілей консалтингового бізнесу [28; 
29]. Це такі показники:

– утилізація (utilization) – співвідношення годин, фактично врахованих 
(забілених) у білінговому годиннику консультанта, та годин, які консалтин-
гова фірма планує виробити за певний період; 

– реалізація (realization) – співвідношення виставлених для оплати клієн-
том годин його обслуговування консультантом та забілених годин консуль-
танта; 

– грошовий збір (collection) – це сплачений клієнтом білінговий годинник 
консультанта;

– співвідношення грошового збору та годин, урахованих у білінговому 
годиннику консультанта;
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– співвідношення грошового збору та виставлених для оплати клієнтом 
годин його обслуговування консультантом.

– небілінговий годинник консультанта – кількість годин праці консуль-
танта, спрямованої на досягнення певних цілей консалтингової фірми та 
виконання завдань, за які не виставляються рахунки клієнтам (інтерактив-
ний маркетинг, неформальний маркетинг, підготовка наукових публікацій, 
коментарів та ін.); 

– співвідношення білінгового та небілінгового годинників консультанта.
Важливо підкреслити, що, по-перше, показники ефективності інтелек-

туальної праці консультантів належать до структурних показників кожного 
вектора ефективності бізнес-консалтингу. По-друге, оскільки саме консуль-
танти є виробниками консалтингового продукту, інтегрований показник 
ефективності їхньої праці, що узагальнює структурні показники (утилізація, 
реалізація, грошовий збір та ін.), є показником загальної ефективності бізнес-
консалтингу. 

Висновки. Таким чиним, оцінка ефективності бізнес-консалтингу базу-
ється на його багатовекторності – це професійний (інтелектуальний) бізнес 
з консалтингового обслуговування суб’єктів господарювання. В її змісті інте-
груються результати та витрати професійного, підприємницького, сервісного, 
соціального векторів консалтингової діяльності, що є підставою для висновку 
про необхідність оцінки загальної ефективності консалтингової фірми як 
цілісної господарської системи, спрямованої на визначення синергетичного 
ефекту багатовекторності консалтингової діяльності, та її векторної ефектив-
ності – професійної, бізнес-, сервіс-, соціальної ефективності консалтингу. 
Загальна та векторні ефективності оцінюються на основі СПЕБК, показники 
якої є фінансовими та нефінансовими, інтегрованими та структурними. Важ-
ливою складовою СПЕБК є показники ефективності праці консультантів, що 
розраховуються на основі білінгу їхнього робочого часу.

Обґрунтовані теоретичні та методичні підходи до оцінки ефективності 
бізнес-консалтингу є основою розроблення суб’єктами бізнес-консалтингу 
власних СПЕБК відповідно до видів консалтингової діяльності, стратегії, 
цілей, умов та можливостей консалтингового бізнесу. Упровадження СПЕБК 
у практику дозволить суб’єктам бізнес-консалтингу отримати об’єктивну ін-
формацію щодо їхньої загальної та векторної ефективності, можливостей та 
обмежень їхнього підвищення, розробити стратегію та поточні заходи опти-
мізації консалтингового процесу, використання потенціалу консалтингового 
бізнесу, його конкурентоспроможності, системи оплати інтелектуальної праці 
консультантів, ціноутворення на консалтингові послуги. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИЗНЕСКОНСАЛТИНГА

Раскрыто содержание эффективности бизнес-консалтинга как экономической 
категории, концептуальные основы ее оценки на микроэкономическом и наноеконо-
мическом уровнях. Охарактеризованы векторные составляющие эффективности 
субъектов бизнес-консалтинга – профессиональная, бизнес-, сервис-, социальная 
эффективность. Обоснована система финансовых и нефинансовых, структурных 
и интегрированных показателей эффективности бизнес-консалтинга, показатели 
оценки эффективности интеллектуального труда консультантов на основе биллинга 
рабочего времени.

Ключевые слова: бизнес-консалтинг, эффективность, векторная и общая 
эффективность, оценка эффективности, система показателей эффективности бизнес-
консалтинга, эффективность интеллектуального труда консультантов, биллинговые 
часы.
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THEORETICAL FRAMEWORKS FOR ASSESSING  
THE BUSINESS CONSULTING EFFECTIVENESS

Problem setting. The effectiveness, on the one hand, is a purpose of the entrepre-
neurial activity in any economic industry and, on the other hand, is a competitive advantage 
and factor of sustainable development of a business under contemporary challenges and 
threats at the global and local levels. Nowadays, the effectiveness of business consulting 
entities is not referred to as a special subject for theoretical and applied researches. This 
fact considerably restrains opportunities of both the complex assessment of effectiveness 
of the consulting activity and drawing up measures and programs oriented towards ensur-
ing its necessary level and enhancing being an important condition for competitiveness of 
the consulting business.

Recent research and publication analysis. The analysis of approaches to assessing 
the effectiveness, which are general for economic activities in any industries and areas of 
the economy, and specific factors alongside results of the consulting activity, which com-
bine characteristics of the intellectual business of professionals and servicing activities, 
undergoes the substantiation of theoretical frameworks for a system of business consulting 
effectiveness indicators. 

Provisions and conclusions of scientific researches in the economic theory, theory of 
service, and management theories and outcomes of applied researches regarding a mecha-
nism for providing the enterprise efficiency are theoretical and methodological frameworks 
for determining indicators for assessing the business consulting effectiveness. At the pre-
sent time, I. Kosichenko, O. Linkova, V. Sokolenko, L. Shevchenko, V. Shpylova, et al. 
disclose theoretical and applied aspects describing the provision and assessment of the 
effectiveness of consulting activity in their scientific papers. 

Paper objective. The article’s objective is to substantiate theoretical frameworks for 
a system of effectiveness indicators for business consulting entities.

Paper main body. Examining the consulting business effectiveness and indicators for 
its assessment has encompassed the following interrelated levels of analysis: the level of 
category – defining the content of the business consulting effectiveness as an economic 
category; the conceptual level – substantiating theoretical approaches to determining in-
dicators for assessing the effectiveness of consulting activity; the microeconomic one – 
disclosure of theoretical frameworks for the system of effectiveness indicators for business 
consulting entities; the nanoeconomic one – identifying the effectiveness indicators, which 
describe consultants’ activities as a major productive force of business consulting.

The system of business consulting effectiveness indicators (SBCEI) includes: a) vector 
components – professional, business, service, and social effectiveness; b) financial and 
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non-financial indicators in accordance with a vector business consulting effectiveness; 
c)  eneral, structural, and process indicators and indicators of personnel efficiency; d) in-
tegrated indicators of general and vector effectiveness. To evaluate the effectiveness of 
intellectual labour of consultants, it is expedient to analyse their billable and non-billable 
hours, which demonstrate expenses of working hours of consultants for servicing custom-
ers and performing other functions, which foster the achievement of a consulting business’s 
goals. 

Conclusion of the research. Assessing the business consulting effectiveness is 
grounded in its multi-vector essence. Its content combines results and expenses of 
professional, entrepreneurial, service, and social vectors of the consulting activity being 
a reason for conclusion on the necessity for assessing the general efficiency of a consulting 
firm as an integral economic system and its vector effectiveness, namely the professional, 
entrepreneurial, service, and social effectiveness of consulting. Assessing the general 
effectiveness of business consulting is directed towards determining a synergetic effect of 
its multi-vector essence. 

Short Abstract for an article
Abstract. The article reveals the essence of business consulting effectiveness as an 

economic category and conceptual frameworks for its assessment at the microeconomic 
and nanoeconomic levels. The author has characterized vector components of effectiveness 
of business consulting entities, namely the professional, entrepreneurial, service, and social 
effectiveness. The author has substantiated the system of financial and non-financial indi-
cators of the business consulting effectiveness and indicators for assessing the effectiveness 
of intellectual labour of consultants based on tracking billable hours.

Key words: business consulting, effectiveness, vector and general effectiveness, as-
sessing the effectiveness, system of business consulting effectiveness indicators, effective-
ness of intellectual labour of consultants, billable hours.
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