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ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні галузь консалтингових послуг є відносно

молодою, але достатньо перспективною. Економіка, що
розвивається, приватизаційні процеси, розвиток під-
приємств промислового сектора, їх реструктуризація,
інтерес з боку іноземних інвесторів — ось чинники, які
сприяють розвитку консультаційних послуг в Україні, —
зокрема інвестиційного консалтингу.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У науковій літературі проблематика розвитку консал-

тингових послуг висвітлюється в працях відомих вчених,
економістів і практиків, серед яких є зарубіжні (Р. Джентл,
М. Кубр, Д. Майстер, Ф. Стеєле, М. Фербер) та вітчизняні
(В. Верба, В. Коростельов, Т. Решетняк, О. Трофімова,
Ю. Чернов)  науковці. Віддаючи належне результатам на-
укових досліджень, слід констатувати той факт, що в літе-
ратурних джерелах відсутні комплексні дослідження ста-
новлення та функціонування ринку консалтингових послуг
у сфері інвестування. Нерозв'язаність зазначеної пробле-
ми зумовила мету даного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження місця та завдань інвестиційного кон-

салтингу як однієї з основних послуг управлінського
консультування, аналіз основних чинників, які вплива-
ють на функціонування ринку інвестиційних консалтин-
гових послуг, та окреслення напрямків та перспектив
його розвитку в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні управлінське консультування є надзвичай-

но важливим елементом економічної інфраструктури
розвинутих країн світу. Відповідно до міжнародної кла-
сифікації на сьогоднішній день виділяють 84 види кон-
салтингових послуг. На вітчизняному ринку можна ви-
ділити 13 груп консалтингових послуг:

1. Управлінський консалтинг: оргдіагностика, екс-
прес-діагностика; організаційний розвиток; антикризо-
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ве управління; стратегічне планування та управління;
інноваційний консалтинг; розробка організаційних
структур та систем управління; управління організацій-
ними змінами; реструктуризація; управління корпора-
тивними фінансами; управлінський облік; аутсорсінг;
"прокат директорів"; кадрове діловодство (розробка
посадових інструкцій).

2. Інвестиційний консалтинг: управління проектами;
підготовка інвестиційних меморандумів; розробка та
комплексна експертиза інвестиційних проектів; розроб-
ка бізнес-планів; управління фінансовими ризиками;
лізинг; аналіз та моніторинг інвестиційних проектів; суп-
ровід інвестиційних проектів; фандрайзинг.

3. Аудитинг: загальногосподарський аудит; аудит
фінансових інститутів; внутрішній аудит; системний і
фінансовий аналіз господарської діяльності; становлен-
ня та ведення бухгалтерського обліку; податкове пла-
нування та оптимізація оподаткування; взаєморозрахун-
ки; бюджетування.

4. Фондовий консалтинг: управління фінансовими
ресурсами; оцінка майнових комплексів; оцінка цінних
паперів; розміщення та придбання цінних паперів; емі-
сія цінних паперів; брокерське обслуговування; оцінка
майнових прав та інтересів.

5. Управління якістю: створення системи якості; сер-
тифікація системи якості; проведення аудиту системи
якості; проведення внутрішніх перевірок системи якості;
аналіз документації в системі якості; розробка Посібни-
ка з якості; розробка та впровадження елементів TQM.

6. Інжиніринг: оцінка технологічних можливостей
організації; підготовка виробничого процесу; забезпе-
чення процесу виробництва; впровадження нових тех-
нологій, нової техніки; виробничий дизайн.

7. Інформаційно-технологічний консалтинг: автома-
тизація офісів та документообігу; автоматизація бізнес-
процесів (BPA); реінжиніринг бізнес-процесів (BRP);
планування ресурсів організації (ERP); розробка та суп-
ровід спеціалізованого програмного забезпечення (ПО);
створення та супровід спеціалізованих баз даних; сис-
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темне інтегрування; створення та супровід комп'ютер-
них систем; проектування та встановлення комп'ютер-
них мереж; надання інтернет-ресурсів; встановлення
web-серверів та розробка web-сайтів і Інтернеті.

8. Маркетинговий консалтинг: маркетинг-планування;
комплексний аналіз ринку; розробка систем стимулюван-
ня ринку; аналіз тенденцій збуту; ціноутворення та цінова
політика; пошук ділових партнерів; оптимізація логістики.

9. Реклама та зв'язки з громадськістю (public rela-
tions): формування іміджу організації; комплексні рек-
ламні компанії; медіа-планування; підготовка та прове-
дення компаній public relations; інформаційна підтрим-
ка; перевиборні технології.

10. Кадровий консалтинг: оптимізація організацій-
ної структури; оптимізація взаємодії підрозділів (фор-
мування команди); розробка стратегії мотивації персо-
налу; вирішення внутрішніх конфліктів; медіаторство;
психологічне консультування.

11. Навчання: конференції; курси; семінари; круглі
столи; тренінги; ділові ігри; організаційно-ділові ігри;
рольові ігри; метод майстер-класу; кейс-технології; си-
стемно-думкодіяльна (СМД) методологія; теорія рішен-
ня винахідницьких завдань (ТРВЗ).

12. Безпека організації: технічні системи безпеки:
охоронні послуги; перевірка благонадійності потенцій-
них партнерів; проведення експертизи об'єктів і інфор-
мації; патентна діяльність; захист інформації.

13. Юридичний консалтинг: створення, реєстрація,
акредитація, інкорпорація організацій; акціонування
організацій; експортно-імпортні операції; offshore; па-
тентування та ліцензування; повернення вкладів, банк-
ротство; ліквідація; реструктуризація заборгованості;
ведення справ у арбітражних і третейських судах; юри-
дична експертиза документів; лобіювання інтересів
клієнтів; участь у переговорах (медіаторство) [1].

Зупинимося більш детально на особливостях сучас-
ного консультування в галузі інвестування. В умовах низь-
кого рівня річних обсягів інвестицій, через несприятливий
інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою за-
конодавчою базою (зокрема, навіть зміст поняття "інвес-
тиція" в законах трактується по-різному, не розвиненим
фондовим ринком та фінансово-кредитною системою),
високим податковим тиском, неефективним використан-
ням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем
трансформацій заощаджень населення до інвестування
актуальними завданнями на сьогодні є розвиток інвести-
ційної діяльності та створення привабливого інвестицій-
ного середовища [2].  Враховуючи зазначене, попит на
інвестиційний консалтинг в Україні стрімко зростає.

Одним з базових видів інвестиційного консалтингу
є фандрайзинг (пошук інвестування), стає популярним
в Україні і лізинг, тобто підприємницька діяльність, яка
спрямована на інвестування власних чи залучених фінан-
сових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у вик-
лючне користування на визначений строк лізингоодер-
жувачу майна, що є власністю лізингодавця або набу-
вається ним у власність за дорученням і погодженням з
лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за
умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізин-
гових платежів [3].

Найперспективніший вид консалтингових послуг в
Україні — управління проектами. Натепер в Україні

немає достатньої кількості спеціалістів у сфері управл-
іння проектами, ще менше професіоналів, які можуть
не тільки аналізувати теоретичні питання, але й впро-
ваджувати позитивний досвід, накопичений в процесі
практичної взаємодії з вітчизняними корпоративними
структурами. Вміння ефективно управляти проектом
стає ключовою конкурентною перевагою будь-якого
підприємства [4].

Зараз у діяльності консультаційних фірм України
намічаються якісні зміни, пов'язані зі зміною спеціалі-
зації послуг, що надаються. Основними видами послуг
консультаційного обслуговування стають постпривати-
заційна підтримка підприємств, маркетингові дослі-
дження, організація маркетингу на підприємствах, роз-
робка ділових стратегій розвитку, пошук партнерів та
інвесторів, формування public relations, проведення
рекламної кампанії.

Однак, незважаючи на те, що значна кількість ком-
паній відчуває необхідність консультаційної допомоги
з питань управління, попит на консалтингові послуги в
Україні залишається низьким. Основними причинами
цього є такі [5]:

— складна макроекономічна ситуація та загальне
зниження ділової активності;

— відсутність культури роботи з незалежними екс-
пертами;

— побоювання щодо порушення конфіденційності;
— низька платоспроможність клієнтів;
— неспроможність оцінити корисність консалтин-

гових послуг;
— відсутність гарантій конкретних результатів від

консультування;
— складність отримання об'єктивної інформації про

консультаційні фірми та їх можливості.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Незважаючи на несприятливі економічні умови, за-
конодавчу та податкову системи, український ринок
інвестиційних консалтингових послуг зростає як кіль-
кісно, так і якісно. Поряд з представництвами потуж-
них іноземних консалтингових фірм в Україні діють
понад 200 вітчизняних менеджмент-консалтингових
компаній. Подальших досліджень потребує виявлення
особливостей інвестиційного консалтингу для Украї-
ни, визначення шляхів розвитку консультування у
сфері інвестицій.
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