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ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою написання бізнес-плану будь-якого підпри-

ємства або фірми є виклад сутності підприємницької ідеї,
шляхів й засобів її реалізації, характеристики ринкових,
виробничих, організаційних та фінансових аспектів май-
бутнього бізнесу, а також особливостей управління ним.
Він є основою для здійснення підприємницької діяль-
ності, необхідною передумовою залучення інвесторів
до процесу фінансування розробки та реалізації під-
приємницької ідеї. Також він є засобом конкретизації
об'єктивного плану росту та виявлення цінності активу.
Отже, з бурхливим зростанням консалтингової діяль-
ності виникає необхідність складання бізнес-плану кон-
салтингових послуг.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У науковій літературі проблематика розвитку кон-

салтингових послуг висвітлюється в працях відомих вче-
них, економістів і практиків, серед яких є зарубіжні
(П. Коллінз, Р. Джентл, М. Кубр, Д. Майстер, Ф. Стеєле,
М. Фербер) та вітчизняні (В. Верба, В. Коростельов,
Т. Решетняк, О. Трофімова, Ю. Чернов) науковці. Але
проблеми бізнес-планування в сфері консалтингових по-
слуг не розкриті. Нерозв'язаність зазначеної проблеми
зумовила мету даного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження особливостей скла-

дання бізнес-плану консалтингових послуг, аналіз ос-
новних відмінностей від бізнес планування в інших ви-
робничих та невиробничих сферах, визначення складо-
вих частин та змісту бізнес-плану консалтингових по-
слуг.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існує два типи інвесторів, які можуть бути зацікав-

лені у вкладенні коштів у консалтингову фірму: інші кон-
салтингові фірми та обслуговуючий бізнес (комерційні
покупці), які шукають шляхи заповнення прогалин у
своїй стратегії росту, вони звертаються сюди виключно
з фінансовою перспективою як у швидко зростаючий
сектор інвестування в галузь консалтингу.

Причини вкладення інвестицій комерційними покуп-
цями:

— конкурент, який принесе їм гроші;
— займання суміжного компетентного простору,

який вони хотіли б займати;
— розташування в тій географії, яку їм необхідно

охоплювати;
— володіння сектором консультативних послуг,

якого вони не мають;
— наявність таких відносин з клієнтами, які вони мо-

жуть використовувати з користю для себе [3].
Фінансові інвестори, такі як організації приватних

акціонерів, завжди шукають краще відшкодування влас-
ного капіталу. Більші фірми середнього розміру є цільо-
вими, тому що добре організований консалтинговий
бізнес має гарну репутацію, який забезпечують великі
прибутки та значні грошові надходження. Порівняно з
іншими секторами, консалтинговий обслуговуючий
бізнес не страждає від тих самих видів вимог оборот-
ного капіталу, тому існує достатньо багато доступних
грошових надходжень, з якими можна працювати.

Ключем до об'єктивної оцінки майбутнього грошо-
вого потоку є здатність точно передбачити майбутні об-
сяги продажу, прибутки та показати, що ризик недосяг-
нення їх є низьким. З цієї причини найбільш важливим
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об'єктивним фактором подальшого росту є створення
таких продажів та ринкових процесів, щоб досягти ве-
ликого грошового потоку та уникнути ризику традицій-
них проблем надлишку та нестачі, які часто можна зус-
тріти в консалтинговій фірмі.

Продажі та ринкові процеси є вирішальними, але,
власне, цього недостатньо. Існує 7 інших факторів, ко-
жен з яких може підвищувати чи знижувати можливості
фірми, забезпечуючи стійкий ріст прибутків та зміцнен-
ня цінності грошового річного потоку.

Підвищити цінність фірми можна, використовуючи
"8 засобів впливу об'єктивної оцінки". Це і є структура
об'єктивного плану росту консалтингової фірми.

Ці засоби зводяться до наступного [4]:
1. Ріст продажів та прибутків: відображення стійко-

го послідовного росту товарообігу та доходів, спро-
можність підтримувати високу рентабельність.

2. Продажі та ринкові процеси: можливість перед-
бачити та утримати рівновагу між попитом та пропози-
цією на консалтингові послуги на ринку. Здатність за-
безпечити інтенсивність продажів послуг.

3. Ринкова розстановка: унікальність пропозиції, її
неперевершеність та орієнтація на цільову групу спожи-
вачів, здатість виділятись з поміж конкурентів.

4. Якість управління: наявність збалансованої, дос-
відченої, керованої групи з наявністю високих досягнень
у роботі.

5. Відносини клієнтів: висока якість управління
відносинами з клієнтами та партнерами, здатність до
побудови та утримання бази клієнтів.

6. Якість оплати: наявність достатньої кількості дов-
гострокових контрактів (12 місяців і більше) на надання
послуг, вчасність розрахунків за поточними зобов'язан-
нями.

7. Інтелектуальна власність: систематичний підхід до
нововведень, знань з управління та індивідуальних про-
ектів розвитку.

8. Вірність консультантів: здатність створити добрі
умови праці для співробітників, забезпечити добір і втри-
мання висококваліфікованих кадрів.

Основними розділами бізнес-плану консалтингових
послуг є [1; 2]:

1. Резюме проекту, де викладаються цілі, місія, пе-
реваги та загальні очікування від реалізації проекту.

2. Опис консалтингової галузі.
3. Опис послуг, що надаються.
4. Організаційний план. До специфічних витрат з

організації послуг консалтингу відносять витрати на:
легалізацію (реєстрацію), канцелярське приладдя (ба-
зові офісні ресурси тощо), допоміжні матеріали (друк
та оформлення), створення локальної мережі, страху-
вання бізнесу та зобов'язань, оренду, дані досліджен-
ня ринку, послуги з розміщення інформації веб-сайту,
комп'ютер, принтер та інші витрати на обладнання.

5. Маркетинг: аналіз ринку, сегментація ринку, кон-
куренція і конкурентоспроможність, конкуренті перева-
ги, стратегія маркетингу, стратегія продажів, прогноз
продажів.

6. Інвестиційний план.
7. Фінансовий план: розрахунок доходів та витрат.
8. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.
9. Запобігання загрозам проекту.

Отже, при складанні інвестиційного бізнес-плану
організації консалтингових послуг є деякі особливості
з огляду на те, що це специфічний вид надання послуг.
Випадковий спостерігач вважає, що цінність "людсько-
го бізнесу" є малою, бо могло б виявитися, що всі акти-
ви консалтингової фірми знаходяться у дуже мобільних
людей та невеликих портативних комп'ютерах. Однак,
якщо запевнити інвестора, що прибутки зростуть про-
тягом певного часу, лише тоді з'явиться об'єктивна оці-
нка цінності активів, що створюються.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Як бізнес-служба консалтинг залишається високо-
циклічним та пов'язаним із всезагальними економічни-
ми умовами. Отже, чим складнішими стають економічні
умови функціонування господарюючих суб'єктів, тим
більше виникає потреба у залученні зовнішнього кон-
сультування. Це призводить до розвитку ринку консал-
тингових послуг, а отже, й можливостей зі створення
нових консалтингових одиниць, збільшення інвестицій
у галузь консалтингу. Подальших досліджень потребує
визначення розвитку інвестування у цю галузь, як одну
з таких, що бурхливо розвиваються.
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