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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Теоретичні основи фінансового бізнес-консалтингу 

 

Тема 1. Сутність фінансового бізнес-консалтингу 

План 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг як вид послуг. 

2. Фінанси. Функції фінансів. Фінансові відносини. 

Інтереси субʼєктів фінансових відносин. 

3. Консалтингова послуга. Ринок консалтингових послуг. 

 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг як вид послуг. 

 

Одним із найважливіших факторів ефективного 

функціонування ринкової економіки є формування адекватного 

їй економічного середовища, найголовнішим елементом якого 

виступає ринкова інфраструктура. Ринкова інфраструктура – це 

сукупність елементів, що забезпечують і регулюють 

безперебійне багаторівневе функціонування господарських 

взаємозв'язків, взаємодію суб'єктів ринкової економіки та рух 

матеріально-фінансових потоків. Така інфраструктура становить 

взаємозалежну систему підприємств і організацій, які 

обслуговують рух потоків товарів, послуг, грошей, цінних 

паперів, робочої сили та забезпечують істотне прискорення їх 

обігу. Ринкова інфраструктура сприяє нормальному 

функціонуванню всієї економіки. 

Консультаційна або консалтингова (від англ. to сonsult – 

консультувати, радити) діяльність полягає у наданні 

кваліфікованими фахівцями клієнтові на контрактній основі 

незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги з метою 

сприяння у справі виявлення, ідентифікації та діагностування 

наявних проблем, пошуку їх оптимального вирішення, 

методології розроблення і впровадження рекомендацій та 

практичної реалізації заходів, спрямованих на здійснення 

конструктивних змін щодо поліпшення використання існуючих 

можливостей для досягнення найбільшого ефекту 

функціонування. 

Призначення консультування (його місія) – у сприянні 
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вирішенню проблем та підвищенні ефективності діяльності. 

Метою консультування є надання консультантом 

особливого замовленого і оплаченого товару – консультаційної 

послуги, орієнтованого і призначеного для удосконалення 

діяльності клієнта. 

Сутність консалтингу полягає у поєднанні фахової та 

підприємницької діяльності. Це суто ринкове явище, найбільш 

відчутними рисами якого є комерційна основа надання та реальна 

мотивація клієнта до одержання цих послуг. Результати 

інтелектуальної, аналітичної та дослідницької праці, як особливо 

цінна інформація, набувають рис товару, а консультаційна 

діяльність – особливого роду послуги, яку замовляють і 

оплачують. 

Об’єктом консультування є ситуації, явища і процеси, які 

виникають у діяльності клієнта. 

Предметом консультування є такий стан об’єкта, що 

потребує втручання і поліпшення. Суб’єкти консультаційної 

діяльності. Консультування здійснюють спеціально підготовані 

висококваліфіковані фахівці або організації (фірми), що надають 

відповідні професійні послуги. 

Консультант – фахівець з особливим статусом, що володіє 

спеціальними знаннями і практичними навичками, методичним 

інструментарієм у конкретній галузі та здатністю творчо 

застосовувати їх для вирішення проблем клієнта, дотримуючись 

при цьому певних етичних норм і стандартів професії. 

Консультаційна фірма – організація, що займається 

професійним консалтингом, а саме надає консультаційні послуги 

клієнтам за допомогою фахівців відповідної кваліфікації, здатних 

визначити, проаналізувати і розробити модель вирішення 

проблеми клієнта. Водночас консультування передбачає і 

безпосередню наявність іншої сторони – клієнта. 

Спільна діяльність консультанта і клієнта, спрямована на 

вирішення проблем і підвищення ефективності існуючої або 

створення нової системи (чи її елементів) останнього, 

називається консультаційним процесом. У консультаційному 

процесі його учасники взаємодіють між собою. 

Загальновизнаним є той факт, що під впливом інтеграції та 
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глобалізації економіки, посилення конкурентної боротьби на 

фоні насичення товарних ринків, сучасних інформаційних 

технологій, динамічності ситуації, а також з огляду на 

невизначеність та непрогнозованість змін ділового середовища 

діяльність суб’єктів господарювання постійно ускладнюється. 

Неузгодженість між інтересами та можливостями бізнесу у 

намаганні закріпити або розширити сферу свого впливу 

перманентно зумовлює необхідність здійснення перетворень. 

Неординарність проблем та усвідомлення суб’єктами бізнесу 

потреби у розширенні власної компетентності для їх вирішення 

змушують керівників вдаватися до послуг консультантів. 

Глобалізація бізнесу сприяє підвищенню попиту на 

консалтингові послуги як серед транснаціональних корпорацій, 

що захоплюють нові ринки, так і для новостворених, що прагнуть 

позиціонуватися на світовому ринку. Крім цього, у багатьох 

випадках здійснені за результатами консультування 

перетворення створюють клієнтові додаткові конкурентні 

переваги. Не можна недооцінювати також і факт підвищення 

продуктивності діяльності компанії в результаті запровадження 

передових інформаційних та управлінських технологій. 

Підставою для застосування консалтингу є такі аргументи: 

– консультанти володіють знаннями, якими не володіють 

працівники звичайних фірм; 

– у процесі своєї діяльності вони нагромаджують досвід 

роботи з багатьма клієнтами; 

– у них достатньо часу для детального вивчення проблеми; 

– вони незалежні (принципово, адміністративно, емоційно, 

матеріально); 

– вони здатні втілювати в життя свої розробки і пропозиції. 

Виникнення інституту консультування як елемента системи 

обслуговування бізнесу є одночасно фактором і наслідком 

піднесення ділової активності. Реалізація консалтингом своєї 

цільової функції щодо сприяння вирішенню проблем у бізнесі з 

метою підвищення його ефективності доцільна і можлива за 

певних обставин економічного розвитку. У той же час 

консалтингова діяльність є таким елементом ринкової 

інфраструктури, випереджаючий розвиток якого забезпечує 
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підвищення ефективності базисних елементів економіки. 

Зростання ж ефективності діяльності окремих суб’єктів сприяє 

підвищенню суспільної ефективності і є передумовою для 

досягнення її світового рівня. 

2. Фінанси. Функції фінансів. Фінансові відносини. 

Інтереси субʼєктів фінансових відносин. 

 

Економічні категорії такі, як товар, вартість, ціна, кредит, 

фінанси, функціонують з будь-якому суспільстві. Фінанси в 

системі економічних відносин мають специфічні економічні 

ознаки, що дозволяють виділити їх з великої сукупності 

грошових відносин. Грошові відносини за своїм змістом і 

складом значно ширші фінансові відносини. 

Фінанси – це не гроші і не грошові кошти самі по собі, а 

певні грошові відносини, що складаються в розподільчому 

процесі з приводу формування та використання грошових 

доходів і нагромаджень, виражених в понятті «фінансові 

ресурси». Фінанси завжди виражають грошові відносини, але не 

всі грошові відносини можуть бути віднесені до фінансових. 

Фінанси виявляють себе через реальний рух грошових коштів, 

але вони не тотожні грошам. Гроші – це лише основа і необхідна 

умова існування фінансів. 

Таким чином, фінансові відносини – це завжди грошові 

(вартісні) відносини, оскільки гроші є найважливішою 

обов'язковою умовою існування фінансів. Немає грошей, немає 

фінансів. Там, де функціонують натуральні відносини (бартерні), 

немає місця фінансовим відносинам. Однак однієї цієї ознаки – 

грошового характеру – недостатньо для того, щоб визначити 

сутність фінансів. Інший важлива специфічна ознака фінансів, 

що виділяє їх із системи грошових відносин і відрізняє від інших 

вартісних категорій, – це розподільний характер. Разом з тим, і 

цих ознак недостатньо для виявлення сутності фінансових 

відносин, оскільки і інші економічні категорії, такі як кредит, ціна 

мають також грошовий і розподільний характер. Тому слід 

виділити таку найважливішу ознаку фінансових відносин як 

односторонній рух вартості в грошовій формі, що базується на 

принципах безеквівалентності (що відрізняє фінанси від акту 



 7 

купівлі-продажу), безповоротності і безоплатності (що відрізняє 

фінанси від кредиту). Суттєвою ознакою фінансів слід вважати 

формування в процесі розподілу грошових доходів і накопичень, 

що приймають форму фінансових ресурсів і фондів грошових 

коштів. Іншими словами, фінансові ресурси є матеріальними 

носіями фінансових відносин. Угруповання ознак фінансів може 

бути представлене у вигляді наступної схеми (рис.1). 

 

Специфічні ознаки фінансових відносин 

 

Грошовий 

характер 

фінансових 

відносин 

 Розподільчий 

характер 

фінансових 

відносин 

 Односторонній рух 

грошової форми 

вартості в процесі 

розподілу на основі 

безповоротності, 

бузвідшкодованості, 

безеквівалетності 

 

Рис. 1. Угруповання специфічних ознак фінансових 

відносин. 

 

Виходячи з вищевикладеного, можна дати наступне 

визначення фінансів. Фінанси – це грошові відносини, що 

виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості валового 

суспільного продукту і частини національного багатства в зв'язку 

з формуванням і використанням фінансових ресурсів з метою 

задоволення потреб розширеного відтворення, потреб держави, 

господарюючих суб'єктів і кожного члена суспільства. При цьому 

слід підкреслити, що формування і використання фондів 

фінансових ресурсів у органів публічної влади здійснюється 

відповідно до виконуваних органами державної влади та 

місцевого самоврядування функціями і закріпленими 

повноваженнями. 

Групи фінансових відносин, що виділяються з усієї 

сукупності грошові відносин, можна охарактеризувати як такі: 

 всередині господарюючих суб'єктів з приводу 

формування та використання грошових доходів і накопичень 
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(амортизаційних фондів, прибутку та ін.); 

 між господарюючими суб'єктами і його працівниками з 

приводу оплати праці в різних формах, матеріального 

стимулювання, задоволення соціальних потреб; 

 між підприємствами щодо здійснення спільної 

діяльності, формування і використання спільних доходів, сплати 

штрафів, пені; 

 між підприємствами та фінансово-кредитною системою 

(сплата податків і неподаткових платежів до бюджету, отримання 

з бюджету дотацій, субвенцій, бюджетних кредитів; сплата 

єдиного соціального податку в державні позабюджетні фонди; 

страхові внески з обов'язкового майнового та особистого 

страхування, страхове відшкодування при настанні страхового 

випадку та ін); 

 між державою і населенням з приводу сплати податків та 

надання соціальних послуг; 

 між державою та іншими іноземними державами з 

приводу отримання державного кредиту, погашення боргу, 

проведення митної політики та ін. 

Фінансам притаманні дві функції:  

розподільна функція фінансів є основною. Об'єктами дії 

розподільної функції фінансів виступають вартість валового 

внутрішнього продукту (ВВП), а також частина національного 

багатства. Суб'єктами при фінансовому методі розподілу ВВП 

виступають юридичні та фізичні особи, які є учасниками 

розподільного процесу, в розпорядженні яких формуються 

конкретні види грошових доходів і накопичень (фінансових 

ресурсів). Цими особами є: держава, господарюючі суб'єкти всіх 

форм власності, населення; 

контрольна функція як і розподільна внутрішньо 

притаманна фінансам. Вона об'єктивно відображає їх зміст у 

суспільному відтворенні, у вирішенні завдань економічного і 

соціального розвитку країни. Свій прояв контрольна функція 

знаходить в тісному взаємозв'язку і взаємодії з розподільною. 

Контрольна функція на практиці реалізується в діяльності осіб, 

які проводять фінансовий контроль. Для аналізу сутності 

державного фінансового контролю має значення ряд положень: 
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фінансовий контроль виступає як один з різновидів діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

здійснення фінансового контролю є форма державного 

регулювання певних фінансових відносин; фінансовий контроль 

ефективний, коли він органічно взаємозалежний з системою 

управління. 

 

Таблиця 1 

Головні фінансові інтереси підприємства 

Фінансові 

інтереси 

Завдання підприємства 

Максимізація 

прибутку 

зниження витрат на виробництво і 

реалізацію продукції; 

зростання обсягів виручки і прибутку; 

розвиток виробництва; 

оптимізація відрахувань до бюджету 

Зростання 

ринкової 

вартості 

підприємства 

мінімізація відрахувань до бюджету; 

оптимізація дивідендних виплат; 

стимулювання праці; 

зростання ринкової ціни акцій 

підприємства; 

покращення іміджу підприємства; 

наявність торгової марки 

Забезпечення 

основним і 

оборотним 

капіталом 

ефективне ведення фінансової діяльності; 

зростання ліквідності та 

платоспроможності; 

своєчасне і повне повернення боргових 

зобов’язань 

Забезпечення 

інвестиціями 

розвиток виробництва продукції; 

впровадження науково-технічних 

досягнень 

 

3. Консалтингова послуга. Ринок консалтингових 

послуг. 

 

За результатами консультування у власність клієнта 

переходить інтелектуальний продукт – консалтингова послуга. 
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Консалтингова послуга є особливим товаром, оцінка 

вартості та корисності якого ускладнюється специфічним 

ставленням споживачів до його удаваної невідчутності й 

унікальності. Клієнт може оцінити якість наданої йому послуги 

лише після завершення консультування або через якийсь 

проміжок часу. До того ж якість консалтингової послуги 

безпосередньо залежить від фаховості консультантів. Крім цього, 

реалізувати консалтингову послугу у завершеній формі без 

наявності індивідуального споживача неможливо. Специфіка 

консультаційної послуги (рис. 2) полягає в її удаваній 

невідчутності, непомітності та, як правило, у відсутності 

завершеної матеріальної форми. 

З огляду на це ідентичні консультаційні продукти, виконані 

двома консалтинговими фірмами, можуть відрізнятися не тільки 

за формою, а й мати різну методологію розробки та зміст. 

 

ВІДМІННІ РИСИ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ 

Удавана невідчутність послуги, що пропонується 

Складність кількісного виміру корисності товару та вигод 

споживача 

Неможливість реалізації товару в його завершеній формі без 

наявності індивідуального споживача 

Унікальність кожної послуги 

Безпосередня залежність якості консалтингової послуги від 

особистої майстерності консультантів 

 

Рис. 2. Особливості товару «консультаційна послуга» 

 

Послуги, що надаються консультаційною компанією, 

можуть набувати таких основних форм: 

1. Аналітична діяльність (аналіз і оцінювання внутрішньої 

господарської і фінансової діяльності підприємства-клієнта, 

аналіз інвестиційних проектів, дослідження діяльності 

конкурентів, ринків збуту, руху цін і т. ін.). 

2. Прогнозування (на основі проведеного аналізу і 

використо вуваних консультантом методик – складання 

прогнозів за вказаними вище напрямами). 
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3. Консультації за найширшим колом питань, що 

стосуються як діяльності компанії-клієнта, так і ринку загалом. 

4. Ревізія (аудит) діяльності підприємства-клієнта. 

5. Участь у діяльності підприємства-клієнта (стратегічне 

планування, вирішення сукупності проблем, пов’язаних з 

організацією управління в різних сферах діяльності 

підприємства, а також розробка і впровадження інформаційних 

систем, системна інтеграція і т. ін.). 

Як і будь-який інший продукт, консалтингові послуги 

мають свій життєвий цикл: стадії проектування і розробок; 

апробації; випуску на ринок; зростання; зрілості; насичення і 

занепаду. Цей процес має також і часову визначеність, оскільки 

деякі послуги старішають, і їх потрібно замінювати, а деякі 

послуги з’являються, і їх потрібно впроваджувати. Важливого 

значення набуває класифікація консультаційних послуг, 

особливо з огляду на ідентифікацію кожного нового виду 

консалтингу. Системність характеристик, властивих кожному 

виду консультування, дає змогу оцінити його можливості й 

порівняти за ефективністю стосовно інших. Як на Заході, так і в 

Україні спектр консалтингових послуг доволі широкий, 

динамічний і зумовлений конкретними потребами бізнесу, адже 

проблеми українських підприємців є не менш різноманітними, 

ніж у їхніх західних колег. Вітчизняний ринок консалтингових 

послуг пропонує практично весь перелік, передбачений 

міжнародними класифікаторами. І хоча розвиток консалтингу 

відбувається дещо хаотично, він визначається попитом, 

вимогами до змісту та якості консультаційних послуг. 

Традиційно ринок консультування сегментують за такими 

ознаками: 

Ø функціональним призначенням консалтингового 

продукту; 

Ø галузевою приналежністю клієнтів консалтингових 

послуг; 

Ø географічним положенням консалтингових компаній. 

На вітчизняному ринку консультаційних послуг діють: 

– транснаціональні консалтингові корпорації, що мають 

розгалужену мережу регіональних представництв, об’єднаних 
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спільною корпоративною стратегією і культурою; 

– крупні багатофункціональні фірми, що налічують 

близько сотні професійних консультантів, які спеціалізуються на 

обслуговуванні великих компаній-клієнтів і пропонують доволі 

широкий спектр послуг щодо вирішення проблем; 

– вузькоспеціалізовані фірми, які надають консалтингові 

послуги дрібним і середнім організаціям обмеженого сектору 

консультування, що сприяє досягненню високої якості надання 

послуг; 

– навчальні заклади та центри здійснюють підготовку і 

перепідготовку фахівців, проводять тренінги за відповідним 

профілю підготовки напрямом; 

– одноосібні незалежні консультанти, що є 

висококваліфікованими фахівцями зі значним досвідом роботи, 

які є експертами з певних проблем і (або) постійними 

консультантами при великих фірмах. 

Консалтинг як особлива діяльність виник у ХІХ ст., однак 

широкого розвитку набув у другій половині ХХ ст., під час 

відновлення світової промисловості, фінансової і політичної 

системи, а також виникнення і закріплення на ринку більшості 

консалтингових фірм. Підвищення ділової активності цього 

періоду сприяло становленню консалтингу як офіційно визнаної 

професії та прибуткового бізнесу. 

В Україні галузь консалтингових послуг є відносно 

молодою, але доволі перспективною. Періодом зародження 

ринку консалтингової послуг можна вважати 1990 рік. У цей час 

відкривалися представництва іноземних компаній, таких як 

Arthur Andersen, Baker&Mckenzie, Barents Group, 

Coopers&Lybrand, Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG, Price 

Waterhouse Coopers, Roland Berger& Partners. Ці компанії вийшли 

на ринок як реалізатори проектів, що фінансувалися 

міжнародними організаціями. 

У 1992 р. з метою об’єднання консультантів для 

забезпечення процесів масової приватизації була створена 

асоціація консалтингових фірм «Укрконсалтинг». Після 

завершення становлення українські консалтингові компанії 

розширили спектр своїх філій в усіх великих містах України.  
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Розвиток консалтингового бізнесу в Україні відбувається 

складно і неорганізовано, незважаючи на те, що в країні працює 

значна кількість вітчизняних консультаційних фірм та відкриті 

представництва найбільших світових компаній. Попит на 

консалтингові послуги залишається доволі низьким через 

складну макроекономічну ситуацію та мляву ділову активність, 

відсутність досвіду та культури роботи з незалежними 

консультантами, а також через неспроможність потенційних 

клієнтів оцінити корисність консалтингової послуги. 

Слід зазначити, що характерним для консультування в 

сучасних умовах є його виняткова актуальність і спрямованість 

на виявлення, ідентифікацію та оцінку наявних проблем й 

існуючих можливостей у функціонуванні та використанні 

потенціалу клієнта, в знаходженні альтернативних шляхів їх 

вирішення, розробці та практичній реалізації заходів, 

спрямованих на здійснення конструктивних змін. 

Особливість розвитку ділового консалтингу в Україні 

зумовлена зокрема і відсутністю узгоджених стандартів (на 

відміну від таких видів консалтингу, як юриспруденція, оцінка 

майна або аудит), що дає змогу практично будь-якому фахівцеві, 

хоч трохи обізнаному в певній справі, займатися 

консультуванням. Крім цього, часто відбувається поєднання 

консультування з наданням інших видів професійних послуг, які 

не завжди відразу можна визначити як консалтингові. Коло 

питань, що вирішує консалтинг, доволі широке. У той же час 

консалтингові фірми відрізняються за спеціалізацією діяльності: 

від вузької, що обмежується одним напрямком (наприклад 

аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій 

галузі діяльності. Значна частина консультаційних фірм 

позиціонують себе як суто консалтингові; частина визнає, що 

надає переважно консалтингові послуги; а решта – містять у своїй 

структурі консультаційні підрозділи. Крім цього, потенційні 

клієнти консалтингових фірм, що працюють в умовах мінливого 

і невизначеного вітчизняного ділового та правового середовища, 

мають сумніви щодо дотримання консультантами етичних норм 

та збереження конфіденційності інформації. Перспективний 

успіх консалтингових організацій залежить від їхньої готовності 
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до нововведень, адаптації набору послуг до потреб клієнтів, 

пошуку нових продуктів і ринків, підвищення професіоналізму 

консультантів. 

 

Тема 2. Процес та технологія консалтингової діяльності 

План 

1. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом. 

2. Характеристика моделей консультування. 

3. Основні джерела інформації, які використовує 

консультант для вирішення проблем клієнтської організації. 

 

1. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом. 

 

Головний фактор, за яким обирають консультанта в 

економічних реаліях України, – відносно низька ціна послуг при 

доволі високій якості. Перевага українських консультантів у 

тому, що вони можуть надати кращу консультаційну пораду 

керівникові вітчизняного підприємства, ніж іноземний фахівець, 

який не стикався з нашими проблемами на практиці. Отже, 

вітчизняні консультанти мають певні конкурентні переваги, а за 

умови постійної роботи над підвищенням якості послуг можуть 

навіть скласти гідну конкуренцію світовим консалтинговим 

фірмам. На практиці часто трапляються випадки, коли 

підприємство вирішує звернутися до консультантів з метою 

внесення змін в організацію. Компанії, що ініціюють подібні 

внутрішні зміни, переважно являють собою систему з усталеною 

організацією основних процесів: постачання, виробництво, збут. 

Коли керівництво компанії бачить, що певна функція в ній 

здійснюється не завдяки, а всупереч їхнім діям і очікуванням, 

воно розуміє, що домогтися підвищення ефективності існуючої 

структури неможливо без проведення змін. Усвідомлення 

проблеми стає причиною звернення до консультанта. Таке 

звернення передбачає процес «лікування» – затяжний і болісний. 

Спочатку аналізуються внутрішні резерви і ставки у вирішенні 

проблем робляться на власних спеціалістів. У ролі рятувальників 

найчастіше є фінансисти та економісти. І без того занадто 

завантажені роботою, вони не мають достатньо часу, щоб 
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виявити і «вилікувати» проблему. До того ж, будучи 

працівниками одного з підрозділів підприємства, не завжди 

можна розраховувати на достатню лояльність колег з інших 

відділів, без чого скласти цілісну картину існуючих процесів 

дуже проблематично. Навіть коли проблему знайдено, 

запропоновані шляхи її вирішення можуть так і залишитися на 

папері, адже в них будуть задіяні інтереси тих чи інших 

працівників, що брали участь у прийнятті рішень. У кінцевому 

результаті керівники або відмовляються від впровадження змін, 

або, дотримуючись вольового рішення керівника (власника), 

залучають консалтингову фірму. На цьому етапі часто клієнти 

намагаються заощадити. Однак вирішити серйозну проблему, на 

яку вже було витрачено чимало внутрішніх ресурсів, може лише 

фірма, що володіє висококваліфікованими фахівцями, а процес 

пошуку рішень потребує деякого часу. Один раз обравши дешеву 

пропозицію і отримавши відповідне, переписане шаблонне 

рішення, підприємство може надовго втратити інтерес до 

співробітництва з консультантами. На жаль, такі випадки не 

поодинокі. Негативна інформація у сфері, де найкращою 

рекламою є задоволений клієнт, погано впливає на розвиток 

консалтингу. Допомога професійного консультанта – продукт 

доволі специфічний, визначити його якість на перший погляд 

практично неможливо. Здавалося б, на допомогу має прийти 

інформація, але вона в переважній більшості випадків 

невизначена, суб’єктивна і доволі суперечлива. Більш того, 

інформації, яку компанії можна було б сміливо вважати 

керівництвом до дії, просто не існує. Через це прийняття рішення 

про необхідність залучення сторонніх спеціалістів для компанії 

та обрання безпосереднього виконавця стає неабиякою 

проблемою. Нерідко трапляються огляди-коментарі спеціалістів 

у друкованих та Інтернет-виданнях, періодично висловлюються 

прогнози розвитку ринку порівняно з Росією (для найближчої 

перспективи) і Європою (для більш віддаленого періоду). Ці дані, 

безумовно, корисні – вони дають благодатний ґрунт для 

міркувань. Але найчастіше огляди ринку фінансового 

консалтингу не підкріплені детальним моніторингом і 

подальшим аналізом, а значить є висновками і припущеннями 
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аналітиків конкретної компанії, що формуються на підставі 

сформованої практики і здійснених проектів. Звичайно, 

проектувати викладені дані на весь ринок – такий багатогранний, 

суперечливий і мінливий – просто немає сенсу. 

До критеріїв обрання консалтингових компаній клієнтами 

у порядку спадання важливості можна зарахувати: 

– репутацію (популярність) у діловому середовищі; 

– відгуки попередніх клієнтів, враження клієнта, суспільну 

думку; – компетентність у необхідній галузі, сукупність знань, 

навичок, досвіду, методів і творчий підхід до проблеми; 

– публікації (статті у фахових виданнях, книги), членство у 

професійних асоціаціях, наявність сертифікатів; 

– витрати на послуги (рівень цін, розмір гонорарів і форма 

оплати праці); 

– рівень якості послуг (ідеї про шляхи та засоби вирішення 

проблеми та технічна пропозиція); 

– гарантію конкретних результатів; 

– спроможність вчасно виконати завдання; 

– дотримання етичних норм і стандартів; 

– досвід роботи на локальному ринку; 

– досвід роботи з підприємствами певної галузі; 

– корпоративний підхід. 

 

2. Характеристика моделей консультування. 

 

При здійсненні консалтингового процесу можна виділити 

три моделі відносин «консультант–клієнт» (табл. 2): експерт-

клієнт; доктор-пацієнт; повне співробітництво. 

Таблиця 2 

Основні моделі консультування 

Роль, що 

виконує 

Вид моделі 

експерт-

клієнт 

доктор-

пацієнт 

повне 

співробітництво 

Визначник 

проблеми 

Клієнт Консультан

т 

Клієнт/консульта

нт 
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Постачальни

к ідей і 

інформації 

Клієнт Консультан

т 

Клієнт/консульта

нт 

Генератор 

рішень 

Консультан

т 

Консультан

т 

Клієнт/консульта

нт 

Виконавець 

рішень 

Клієнт Клієнт Клієнт/консульта

нт 

 

Коротко охарактеризуємо деякі особливості кожної із цих 

моделей. 

1. У моделі «експерт-клієнт» увесь консалтинговий процес 

здійснюється без участі консультантів, за винятком розробки 

програми дій. Такий підхід оптимально ефективний, тому що 

забезпечує мінімум залежності від консультанта. У консалтингу 

ця модель не одержала широкого поширення. Вважається, що 

головна причина цього полягає в тому, що успіх проведених змін 

у клієнтській організації у значній мірі залежить від здатності її 

управлінської ланки встановити дійсні проблеми, її готовності й 

уміння самостійно реалізувати програму організаційних змін у 

вигляді управлінських рішень. Саме тому на етапі прийняття 

управлінських рішень залучається консалтингова фірма. І в 

цьому плані модель «експерт-клієнт» відкриває для консультанта 

досить широкий спектр можливостей при формуванні ним 

інноваційних управлінських рішень як результату його 

консультаційної діяльності. Три–п'ять варіантів інноваційного 

для клієнтської організації управлінського рішення, виробленого 

на основі моделі «експерт–клієнт», дає можливість консультанту, 

разом з керівниками клієнтської організації, краще усвідомити 

позитивні та негативні сторони кожного з них і вибрати найбільш 

оптимальний варіант для впровадження. 

2. Модель «доктор–пацієнт» заснована на тому, що 

управлінські консультанти самостійно проводять роботу зі збору 

й обробки інформації, необхідної для визначення проблем, 

аналізують стан справ і формують рекомендації. На цьому їх 

робота закінчується. Упровадження рекомендацій здійснюється 

персоналом клієнтської організації самостійно. Модель 

забезпечує більш професійний підхід до здійснення діагностики і 
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є більш міцною базою для розробки рекомендацій, ніж модель 

«експерт–клієнт». Як і в моделі «експерт–клієнт», у моделі 

«доктор–пацієнт» консультант практично не має змоги впливати 

на процес упровадження рекомендацій, тому що постійно 

натрапляє на недовіру та страх, відкритий або замаскований опір 

їх діям з боку персоналу клієнтської організації. Різні причини 

негативно настроюють цілий ряд співробітників клієнтської 

організації до консультанта як до потенційного джерела 

небажаних змін. Опір змінам особливо характерний для 

керівників середньої ланки клієнтської організації, тому що 

керівники вищого рівня вважають себе в безпеці, маючи 

можливість у будь-який момент відмовитися від послуг 

консультантів. Можна говорити про цілий комплекс причин, які 

викликають опір змінам. До них можна віднести: 

можливу зміну звичної роботи у зв'язку зі зростанням її 

складності, збільшення обсягу, порушення сталого порядку її 

виконання; 

почуття невизначеності, що з'являється зі звісткою про 

зміни. 

Немаловажними причинами є й суб'єктивне некритичне 

відношення до майбутніх змін; острах погіршення службового 

становища (від можливого зменшення прав або свободи дій до 

позбавлення власного кабінету) і ін. Нарешті, опір змінам 

пов'язаний зі змістом та організацією самих змін. Консультантам 

варто пам'ятати, що зміни, запропоновані ними, розглядаються їх 

ініціаторами та працівниками, яких ці зміни торкнуться по-

різному. Перші – з особистої точки зору, а ситуацію, коли немає 

вигоди, – з погляду всієї організації. Другі – ситуацію, коли немає 

вигоди, розглядають із особистої точки зору, а вигоди, які вони 

особисто не відчують і які їх не стосуються, – з погляду 

організації. Щоб кардинально й оптимально вирішити проблему 

опору змінам, консультантам варто використовувати триетапну 

модель процесу змін. 

Етап перший – «розморожування», тобто розслаблення 

якісних характеристик існуючих залежностей, зв'язків і відносин, 

що склалися у клієнтській організації. 
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Етап другий – «зміна», коли всередині самої організації йде 

пошук допомоги для пом'якшення або усунення виниклих 

протиріч. 

Етап третій – «заморожування», тобто закріплення тих 

позитивних змін, які запропоновані консультантами і підтримані 

значною частиною керівників та співробітників клієнтської 

організації. 

3. Модель «повне співробітництво» полягає у спільній 

роботі персоналу клієнтської організації і консультантів. Дана 

модель припускає використання таких методів, які забезпечують 

залучення працівників різних рівнів клієнтської організації у 

процеси її вдосконалення. Найпоширенішою в управлінському 

консультуванні, в рамках моделі «повне співробітництво», є 

групова робота, під якою розуміється спільна діяльність людей 

(керівників організації і фахівців) у групах по три–сім осіб з 

метою вирішення певної проблеми. Члени групи самі 

встановлюють регламент спілкування, самостійно направляють 

свою діяльність і подають результати своєї роботи 

управлінському консультанту. Група покликана виконати дії за 

двома важливими напрямками: поліпшення горизонтальної 

комунікації і взаєморозуміння в рамках певної ділянки 

організації, а також одержання нових ідей. Робота в групі 

підвищує активність її учасників при одночасному стимулюванні 

їх до знаходження нових варіантів, дає можливість взаємно 

доповнювати один одного, підвищує інтерес до роботи. 

Консультант виступає у групі як координатор, що направляє її 

діяльність своєю ненав'язливою увагою, пригальмовуючи дії 

занадто активних членів і активізуючи пасивних. 

 

3. Основні джерела інформації, які використовує 

консультант для вирішення проблем клієнтської організації. 

 

Успішне діагностичне дослідження ґрунтується на 

швидкому збиранні інформації стосовно характеру і 

обсягу допомоги, яку консультант має надати клієнтові. Ця 

інформація повинна бути вибірковою. 
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До основних джерел інформації, що використовується 

консультантом під час попереднього діагнозу (рис. 3), належать: 

зовнішні надруковані матеріали, які надруковані самим 

клієнтом чи іншою зацікавленою організацією (табл. 3). Ними є 

річний звіт про фінанси і виробничу діяльність; фінансові, 

статистичні, торговельні та митні звіти державним органам, 

торговим асоціаціям і кредитним організаціям, а також 

економічні огляди, рекламні матеріали для збуту, наприклад, 

каталоги й рекламні проспекти; повідомлення для друку. 

 

 
 

Рис. 3. Джерела інформації для попередньої діагностики 

проблеми клієнта 

 

Таблиця 3 

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Внутрішні 

 джерела 
Дані 

Зовнішні 

джерела 
Дані 

Корпоративн

е планування 

Цілі корпорації 

Розширення 

планів 

Галузевий 

звіт 

Дані по 

підприємству і 

їхній аналіз 

Звіт 

промисловості 

Маркетинг 

Статистика 

продажів 

Рахунки-фактури 

й інструкції 

Державні і 

федеральні 

статистичні 

Порівняння 

статистичних 

даних 

підприємства 
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Типи нових 

продуктів або 

послуг 

Купівельні 

відгуки про 

існуючі продукти 

Планування і 

компанія з 

просування 

Вимоги до 

продукту і вплив 

продажів на 

випуск продукції 

дані та 

висновки 

Економічні/фіна

нсові дані 

Дослідження 

і розвиток 

Графіки розвитку 

нового продукту 
Розподіл 

Стан ринку 

Аналіз покупця 

Проектно-

конструкторс

ькі роботи 

Графік 

конструювання 

продукції 

Покупці 
Профільні дані 

Продажі 

Обробка 

даних 

Системи для 

організації 

документації і 

звітність про 

поточні 

результати 

Системи 

накопичення 

первинних 

даних 

Продукт, ринок, 

новини й аналіз 

виробництва 

Економічні 

прогнози 

Виробництво 
Стан оборотних 

фондів 
Конкуренція 

Продукти і їх 

опис 
Персонал 

Кваліфікація 

Заробітна плата 

 

Інші надруковані джерела можуть надавати інформацію з 

наступних питань: 

умови та тенденції в галузі економіки (включаючи 

технологічні розробки); 

статистика торгівлі і звіти; правила, які повинен 

виконувати клієнт; 

управлінська практика; 

трудові співвідношення поміж адміністрацією та 

профспілками; 
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внутрішня документація та звіти клієнта, які містять 

інформацію про його ресурси, цілі, плани та ефективність роботи, 

включаючи дані про виробництво і обладнання; 

звіти керівництву по фінансових результатах і вартості 

операцій, послуг та виробів; 

статистику збуту; 

рух матеріалів; оцінку персоналу; 

документація консультаційного підрозділу, яка містить 

інформацію про клієнта і аналогічні організації; 

результати спостережень за діяльністю організації і бесід 

з ключовими працівниками; 

контакти з іншими організаціями, пов’язаними з клієнтом. 

Спостереження за діяльністю організації і бесіда з 

ключовими особами мають першочергове значення для збирання 

інформації. Відвідування службових помешкань клієнта, 

спостереження людей під час роботи і вислуховування їхніх 

поглядів, турбот і пропозицій надають інформацію про те, як 

організація працює насправді і які стосунки між її 

співробітниками. Це корисні дані, яких не можуть дати звіти, 

проте довготривалі бесіди і спостереження за діяльністю 

організації виходять за межі можливостей попередніх 

досліджень. 

Контакти з іншими організаціями, пов’язаними з клієнтом, 

можуть встановлюватися або консультантом, або самим 

клієнтом. 

Під час своєї роботи консультанти встановлюють контакти 

не тільки з тими організаціями, які є їхніми клієнтами. Ці 

контакти не лише допомагають виконувати поточні завдання, але 

і визначають взаємовідносини, що можуть бути встановлені з 

галузевими науково-дослідними і навчальними установами, 

державними органами статистики і контролю, інформаційно-

фінансовими службами. 

Консультант інформує свого клієнта про ціль і характер 

будь-якого контакту. Клієнт сам може контактувати з зовнішніми 

організаціями (наприклад, асоціацією споживачів) і повинен 

знати про будь-який контакт консультанта. 



 23 

Під час початкових контактів з клієнтом і попереднього 

діагнозу проблеми консультант повинен зібрати і проаналізувати 

достатньо інформації, щоб скласти план виконання завдання. На 

даному етапі клієнт сподівається одержати від консультанта не 

тільки інформацію з проблеми, але й пропозиції та рекомендації 

щодо її вирішення. 

План виконання завдання, що включає стратегію, якої 

варто дотримуватися, формально рекомендується клієнту у 

вигляді пропозицій.  

У плані здійснення завдання потім визначаються цілі та 

потрібні для їх досягнення технічні заходи (реорганізація 

інформаційної системи, схеми фінансування операцій, системи 

управління дебіторською заборгованістю і т.д.). Цілі варто 

подавати у вигляді критеріїв якості роботи в кількісному вимірі, 

показуючи вигоди, що одержить клієнт, якщо завдання буде 

успішно виконано. Фінансові вигоди мають бути підкресленими 

та очевидними для клієнта. Наприклад, економія в результаті 

скорочення запасів готової продукції може бути досягнута, 

тільки якщо на якийсь час скоротити виробництво. 

Після детального визначення ролей консультант може 

виявити ресурси, необхідні для здійснення завдання на кожній 

стадії, включаючи: 

ресурси, що надає консультант (час консультанта, 

матеріал, канцелярські засоби, спеціалізовані наміри, науково-

дослідна робота, юридична поміч і інші послуги); 

ресурси, що надає клієнт (час керівництва і персоналу, 

заходи щодо взаємодії, адміністративна підтримка, конторське 

устаткування, засоби на випробування, експериментальну 

роботу, обчислювальні операції і т.д.). 

Ясно, що клієнт захоче знати, які з ресурсів треба буде 

використовувати й оплачувати під час здійснення завдання. 

Більше того, він приймає участь у роботі консультанта і внесок з 

боку його організації може бути досить великим. Відсутність 

точного визначення участі клієнта може стати джерелом значних 

труднощів, якщо після того, як робота розпочата, клієнт 

дізнається, що повинен робити щось, на що зовсім не 

розраховував. 
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Можливо, важко визначити на цій стадії, скільки буде 

коштувати здійснення завдання: точні цифри можуть бути 

отримані тільки у фазі планування дій. Проте попередня оцінка 

потрібна в усіх випадках, коли очікується, що запропоновані 

зміни будуть дорогими (наприклад, нові капіталовкладення або 

грошова компенсація співробітникам, що будуть скорочені). 

Клієнт повинен усвідомити можливі фінансові аспекти 

консультаційного проекту, перш ніж вирішити, чи потрібні йому 

дані зміни. 

Як правило, запропоноване завдання описується в 

документі, що подається клієнту для розгляду і схвалення. Він 

може мати різні назви: звіт про дослідження, технічна 

пропозиція, проектна документація, проектний план, пропозиція 

за контрактом (див. розділ 8). Деякі клієнти вимагають, щоб 

пропозиції подавалися їм у певному, зручному для них вигляді. 

У цьому випадку легше розглядати й оцінювати альтернативні 

проекти, отримані від декількох консультантів. 

 

Тема 3. Фінансова система та консалтинг щодо аспектів 

фінансової безпеки 

План 

1. Фінансова система: сутність та складові. 

2. Страхування. Страховий ринок. Страхова послуга. 

3. Консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки. Складові 

фінансової безпеки. 

 

1. Фінансова система: сутність та складові. 

 

З настанням незалежності України виникла значна 

кількість нагальних проблем. Усі проблеми новоствореної 

держави пов’язані з радянською централізованою 

соціалістичною економікою, яка існувала на території країни 

багато років і наклала значний відбиток на її стан. Становлення 

фінансової системи України відбувалося одночасно зі 

становленням її державності. На сьогоднішній день питання 

фінансової системи є вкрай актуальним, оскільки вона не 

повністю виконує покладені на неї завдання щодо належного 
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фінансового забезпечення потреб економіки. Саме фінансова 

система сприяє побудові ефективної фінансової політики, 

націленої на економічне зростання й покращення добробуту 

населення. Створення досконалої фінансової системи держави – 

одна з основних умов функціонування економіки. 

Тому основу функціонування фінансової системи 

становлять фінанси господарюючих суб'єктів усіх форм 

власності. Щодо масштабу національної економіки держави, то 

існує декілька підходів до визначення поняття "фінансова 

система". В рамках розподільної концепції, яка є домінуючою, 

робиться наголос на фінансових відносинах між окремими 

ланками фінансової системи: фінансова система – сукупність 

урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок і 

фінансових установ, за допомогою яких держава формує, 

регулює і використовує централізовані грошові фонди: 

загальнодержавні централізовані фонди (державний бюджет), 

централізовані фонди цільового призначення, фінанси 

підприємств, резервні і страхові фонди, фінансовий ринок. 

В інших підходах під терміном "фінансова система" 

розуміють організовану сукупність взаємодіючих між собою у 

визначеному правовому полі складових: державних і 

недержавних фінансових інститутів, фінансового ринку, 

фінансових інструментів і технологій, які сукупно забезпечують 

реалізацію всіх фінансових функцій, необхідних для діяльності 

держави та ринкової економіки. 

Фінансова система – один із основних елементів держави, 

який є показником розвитку, функціонування та ефективності 

державної політики. Реформування фінансів, обумовлене 

переходом до ринкової економіки, є досить складним, тривалим 

та суперечливим процесом. На даному етапі розвитку, в Україні 

фінансова система ринкового типу має внутрішню структуру, 

певні особливості притаманні лише їй. Фінансова система – 

сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, які є 

у розпорядженні держави. Вона складається із внутрішньої 

будови та організаційної структури. Внутрішня будова 

складається зі сфер та ланок, і представлена такими складовими: 

державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, 
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міжнародні фінанси та фінансовий ринок (забезпечувальна 

сфера). До складу організаційної структури входять органи 

управління в сфері бюджету, контрольно-регулюючі, фінансові 

інститути та цільові фонди. 

Важливі риси фінансових систем: 

– кожна ланка фінансових систем має властиві їй методи 

мобілізації коштів для створення фондів фінансових ресурсів та 

власні напрямки й методи їх використання; 

– кожна ланка фінансової системи є відносно самостійною, 

має власну специфічну сферу застосування; 

– між ланками фінансової системи існує тісний 

взаємозв'язок і взаємна обумовленість, кожна ланка може 

успішно функціонувати лише за досконалості й ефективності 

системи загалом; 

– фінансова система держави досягає найбільшої 

ефективності лише тоді, коли налагоджена та законодавчо 

закріплена діяльність кожної її ланки; 

– залежно від факторів, які впливають на організацію 

фінансів, насамперед на формування й використання фондів 

фінансових ресурсів, кожна ланка фінансових систем може 

поділятися на менші підрозділи. 

У основу побудови фінансової системи України покладено 

три основоположні елементи: 1. Функціональне призначення, яке 

виявляється в тому, що кожна ланка системи виконує власне 

завдання; наприклад, державний бюджет здійснює розподільні 

відносини між державою, підприємствами, населенням, 

обумовлені формуванням і використанням загальнодержавного 

фонду фінансових ресурсів. Майнове і особисте страхування – 

один з методів створення резервних фондів для громадян. 

Фінанси підприємств виражають відносини зі створення і 

використання грошових фондів, призначених для забезпечення 

багатоманітних потреб первинних ланок суспільного 

виробництва, виконання зобов'язань перед державним бюджетом 

і комерційними банками. 2. Територіальність – кожна область має 

відповідний апарат фінансових і страхових органів. 3. Єдність 

фінансової системи зумовлюється єдиною економічною і 

політичною основою держави. Це обумовлює єдину фінансову 
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політику, що проводиться державою через центральні фінансові 

органи, Економічні науки ISSN 2307-5740 72 Вісник 

Хмельницького національного університету 2019, № 1 єдині цілі. 

Управління всіма ланками відбувається на основі єдиних 

основних законодавчих і нормативних актів. 

Сутність фінансової системи можна характеризувати у 

двох аспектах: 

- за внутрішньою будовою – як сукупність відокремлених, 

але взаємопов'язаних сфер і ланок фінансових відносин, які 

мають певні особливості в мобілізації та використанні 

фінансових ресурсів, а також відповідний апарат управління та 

нормативно-правове забезпечення; 

- за організаційною будовою – як сукупність фінансових 

органів та інститутів, які здійснюють управління грошовими 

потоками та фондами грошових коштів. 

 

2. Страхування. Страховий ринок. Страхова послуга. 

 
Страхування – правовідносини щодо захисту страхових 

інтересів фізичних та юридичних осіб (страховий захист) при 

страхуванні ризиків, пов’язаних з життям, здоров’ям, 

працездатністю та пенсійним забезпеченням, з володінням, 

користуванням і розпорядженням майном, з відшкодуванням 

страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а 

також шкоди, заподіяної юридичній особі, у разі настання 

страхових випадків, визначених договором страхування, за 

рахунок коштів фондів, що формуються шляхом сплати 

страхувальниками страхових премій (платежів, внесків), доходів 

від розміщення коштів таких фондів та інших доходів 

страховика, отриманих згідно із законодавством; 

Страховий ринок в Україні значно відстає від розвинених 

країн. Така ситуація пояснюється тим, що Україна – країна з 

економікою, що розвивається з такими проблемами, як низький 

рівень доходу населення, низький рівень розвитку бізнесу, 

низький рівень довіри населення до фінансових установ та інші. 

Регулювання страхової діяльності на законодавчому рівні можна 

вважати боротьбою держави за «моральну безпеку» своїх 
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громадян. В Україні страхова діяльність регулюється 

Конституцією України, Міжнародними підписаними і 

ратифікованими угодами, Цивільним кодексом України, 

законaми України «Про страхування», «Про обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів», «Про господарські товариства», 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» та 

іншими, а також постановами КМУ, нормативними актами 

(інструкції, методики, положення, накази), котрі приймаються 

відомствами виконавчої влади чи спеціального назначеного 

органу, що здійснює нагляд за страховою діяльністю, правилами 

та договорами страхування. 

Страхова послуга – вид фінансової послуги, що надається 

страховиком для забезпечення потреби потенційного 

страхувальника у страховому захисті на підставі договору 

страхування. 

 

3. Консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки. 

Складові фінансової безпеки. 

 

Нині проблема економічної безпеки України є 

визначальною в контексті існування і розвитку України як 

суверенної держави. 

Основними проблемами у сфері забезпечення національної 

безпеки, економічної зокрема, є: 

суттєве посилення фінансової безпеки і максимальне 

поліпшення інвестиційного клімату; 

досягнення реального економічного зростання та 

утворення ефективної системи соціального захисту населення; 

посилення трудоресурсної безпеки;  

підвищення рівня продовольчої безпеки держави;  

створення надійних гарантій техногенної, екологічної та 

технологічної безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу; 

посилення енергетичної безпеки;  

абезпечення інформаційної безпеки держави; 
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поглиблення інтеграційних взаємовідносин; 

підвищення рівня конкурентоспроможності держави з 

урахуванням національних інтересів за всіма складовими 

зовнішньоекономічної політики. 

Як відомо, безпека – це стан захищеності певного об’єкта 

або суб’єкта від різних загроз і наявність комплексу відповідних 

заходів для усунення таких загроз. Національна безпека – стан 

життєдіяльності суспільства та комплекс ефективних заходів з 

боку держави, громадських організацій і особи, за допомогою 

яких забезпечується захист демократичної системи відносин, 

здійснюється їх розвиток в інтересах народу. Національна 

безпека України за суспільними сферами функціонування 

поділяється на такі основні види: політичну, економічну, 

державну, соціальну, інформаційну, науково-технологічну, 

екологічну, гуманітарну та військову безпеки. Вони 

характеризуються своєрідністю, але перебувають у тісних 

взаємозв’язку і взаємозалежності. Національна безпека – 

складна, багаторівнева система, головними підсистемами якої є 

економіка, політика, соціальні відносини, право, культура, 

національні відносини, оборона країни, інформаційний простір 

та ін. 

Найважливішою з них є економічна безпека. Економічна 

безпека – це стан захищеності економічної системи країни або 

групи країн від різноманітних внутрішніх і зовнішніх загроз, 

сукупність умов для її розширеного відтворення, а також 

комплекс необхідних заходів для забезпечення такої захищеності 

і відтворення. 

Економічна безпека дає змогу: 

гарантувати економічний розвиток держави на підставі 

досягнень науково-технічного прогресу; 

зберігати або швидко оновлювати виробництво в умовах 

припинення зовнішніх поставок або надзвичайних ситуацій 

внутрішнього характеру; 

забезпечувати стійке фінансування своєї кредитно-

грошової системи та задоволення потреб суспільства за 

несприятливих внутрішніх і зовнішніх умов. 
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Економічна безпека поділяється на демографічну, 

екологічну, харчову, військову, ресурсну, питноводну, 

енергетичну, цінову, фінансово-грошову, політичну, соціальну, 

кримінальну, медичну безпеку. Економічна безпека передбачає 

захист економічного життя від незаконних і підривних 

фінансово-економічних дій певних громадян, організацій та 

інших держав. Вона пов’язана із захистом економічних прав і 

свобод, майна громадян, громадських організацій та держави з 

забезпеченням економічної рівноправності, свободи торгівлі, 

економічної діяльності в межах чинного законодавства. 

Найважливішим чинником економічної безпеки є відповідність 

системи економічних і виробничих відносин не лише потребам 

виробництва, а й економічного розвитку країни. Водночас в 

умовах техноглобалізму актуалізується науково-технічний 

чинник економічного зростання, який визначає здатність 

держави забезпечити вищий рівень розвитку виробництва товарів 

і послуг. Саме тому зміцнення науково-технологічної складової 

безпеки має стати пріоритетним напрямом державної політики. 

Науково-технічна безпека – це стан захищеності наукового 

потенціалу держави, наявних у країні конкурентоспроможних 

технологій, а також недопущення та усунення наслідків 

технологічної недосконалості та господарської діяльності. 

Вітчизняна наука сьогодні втратила ознаки продуктивної сили, 

дієвого важеля пришвидшеного розвитку економіки. Водночас 

Україна перетворилася на постачальника інтелектуального 

потенціалу найрозвиненішим державам світу, що є істотною 

загрозою національній безпеці. Серед основних ознак занепаду 

вітчизняної науковотехнологічної сфери можна назвати такі: – 

втрата кадрового наукового потенціалу України через еміграцію; 

– старіння наукових та інженерно-технічних кадрів; – зниження 

рівня підготовки фахівців; – фізичне і моральне старіння 

науково-дослідної бази та руйнування інфраструктури наукових 

організацій України; – поглиблення розриву зв’язків між наукою 

і виробництвом; – недостатнє інформаційне забезпечення 

діяльності наукових і конструкторських установ і зниження 

публікаційної активності вітчизняних науковців; – зниження 

міжнародного рейтингу вітчизняних наукових видань. 
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Відповідно, запровадження дієвих механізмів ефективного 

використання науково-технічних ресурсів розглядається як 

важливий чинник зміцнення безпеки держави. Стан науково-

технологічної складової економічної безпеки держави істотною 

мірою залежить від рівня розвитку інфраструктури науково-

технічної та інноваційної діяльності, яка визначає ступінь 

сформованості ринку науково-технічних розробок і щільність 

взаємозв’язків між донорами та реципієнтами інновацій. В цих 

умовах конкурентною перевагою будь-якого бізнесу стає 

інтелектуальна складова, яка охоплює поряд із науковими 

дослідженнями, консалтингові послуги. З огляду на це, зростає 

роль консалтингових послуг, зокрема науково-технічного 

консалтингу, у забезпеченні науково-технологічної безпеки 

(рисунок). Консалтинговий бізнес визначається як продаж 

специфічного товару – консультаційної послуги, яка має 

інформаційну природу [6]. Консалтинг – це вид економічної та 

підприємницької діяльності, що функціонує на ринку послуг. 

Основною функцією консалтингу є забезпечення стабільності у 

підприємницькій діяльності, її збереження у складній 

економічній ситуації і подальший розвиток. Консалтинг сприяє 

вирішенню питань юридичних, управлінських, економічних, 

кадрових, фінансових, стратегічного та операційного 

планування, інвестиційної привабливості організацій, ведення 

бізнесу, дослідження і прогнозування ринків збуту, вивчення 

зовнішніх і внутрішніх загроз діяльності підприємства та ін. На 

думку західних фахівців, він став ідейним лідером управлінських 

інновацій, який забезпечує постійний потік новітніх пропозицій, 

спрямований на підвищення рентабельності 

 

Тема 4. Фінансовий бізнес-консалтинг функціонування 

субʼєктів господарювання. 

План 

1. Фінанси фірми (підприємства). Фінансові ресурси 

підприємства. 

2. Фінансові результати діяльності підприємства. 

Консалтинг щодо оптимізації фінансового стану підприємства. 
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3. Форми фінансово-промислових корпоративних 

обʼєднань (ФПКО). Види фінансових груп. Специфіка злиттів та 

поглинань M&A (Mergers & Acquisitions). 

 

1. Фінанси фірми (підприємства). Фінансові ресурси 

підприємства. 

Важливою складовою фінансової системи держави 

виступають фінанси суб’єктів господарювання (підприємств), які 

відображають залучення суб’єктів господарювання до 

фінансових відносин та безпосередню участь в них. Вони 

функціонують у матеріальній і нематеріальній сферах 

виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт (далі – 

ВВП) і національний дохід – основні джерела фінансових 

ресурсів. На макроекономічному рівні фінанси суб’єктів 

господарювання забезпечують формування фінансових ресурсів 

країни через бюджет та позабюджетні фонди. Саме тому від 

стану фінансів суб’єктів господарювання залежить можливість 

задоволення суспільних потреб та фінансова стійкість країни. 

Фінанси суб’єктів господарювання функціонують на 

мікрорівні і тому мають спільні риси та певні відмінності від 

фінансів держави в цілому. 

Загальною ознакою фінансів суб’єктів господарювання є 

те, що вони виражають сукупність економічних відносин, 

пов’язаних з розподілом ВВП. 

Специфічні ознаки фінансів суб’єктів господарювання 

виражають економічні відносини, які характеризують первинний 

розподіл вартості ВВП, формування та використання грошових 

доходів і децентралізованих фондів Особливості фінансів 

суб’єктів господарювання зумовлені їх функціонуванням у 

різних галузях економіки, різними організаційно-правовими 

формами господарювання. Господарська діяльність переважної 

більшості суб’єктів господарювання має комерційний характер з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. 

Некомерційне господарювання – це самостійна 

систематична господарська діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення 
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економічних, соціальних та інших результатів без мети 

одержання прибутку. До некомерційних належать здебільшого 

доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації 

невиробничої сфери економіки. 

Фінансові відносини між підприємствами можуть 

виникати у зв’язку з: 

▶ реалізацією виробленої продукції; 

▶ купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей 

для господарської діяльності; 

▶ сплатою й отриманням штрафів, пені та інших платежів; 

▶ перерахуванням коштів у цільові фонди інших 

підприємств; 

▶ розподілом прибутку від спільної діяльності. 

Фінансові відносини всередині підприємства – це 

відносини між окремими структурними підрозділами 

підприємства (філіалами, цехами, відділами), а також відносини 

адміністрації з робітниками підприємства. 

Фінансові відносини всередині підприємства виникають у 

зв’язку з формуванням статутного фонду, формуванням і 

розподілом прибутку, фондів спеціального призначення; 

оплатою праці робітників та службовців, виплатою премій, 

матеріальної допомоги. 

Фінансові відносини підприємств з вищими організаціями, 

всередині фінансово-промислових груп – це відносини, що 

виникають в умовах концентрації і монополізації виробництва. 

До функцій фінансів суб’єктів господарювання 

(підприємств) належать: 

1. формування фінансових ресурсів у процесі 

функціонування суб’єкта господарювання через отримання 

доходів та їх акумулювання з метою розподілу за визначеними 

напрямами чи фондами; 

2. розподіл і використання фінансових ресурсів у 

відповідності до потреб економічного (виробничого) циклу з 

метою забезпечення стабільності функціонування підприємства; 

3. здійснення контролю за рухом вартості та розподільчими 

відносинами, що мають місце в процесі функціонування 

підприємства з метою урахування економічних інтересів 
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учасників та забезпечення отримання обґрунтованої норми 

прибутку на вкладений капітал. 

 

2. Фінансові результати діяльності підприємства. 

Консалтинг щодо оптимізації фінансового стану 

підприємства. 

 

По суті, компанія замовляє незалежну ревізію своєї 

діяльності з метою виявити найбільш збиткові або, навпаки, 

найбільш прибуткові напрямки, співвіднести витрати з доходами 

і створити відправну точку для побудови нової стратегії 

розвитку. 

Така послуга особливо актуальна для тих підприємств, на 

яких немає власного фінансового відділу або він 

укомплектований співробітниками без досвіду. 

Дізнавшись, як йдуть фінансові справи в компанії, 

керівництво приймає подальші рішення інвестиційного плану, 

переглядає кадрову, маркетингову та управлінську політику. 

На наступних етапах розвитку фірмі, можливо, будуть 

потрібні більш цілеспрямована допомога по реорганізації 

бізнесу. У таких випадках замовляють кадровий або 

управлінський консалтинг. 

Аналіз фінансового стану підприємства становить інтерес 

для: 

 власників підприємств, які хочуть знати незалежну і 

компетентну думку про ефективність діяльності своїх 

менеджерів; 

 інвесторів, зацікавлених в ефективності та мінімальної 

ризикованості інвестування своїх коштів у новий бізнес; 

 кредиторів і постачальників, які хочуть переконатися в 

платоспроможності підприємства; 

 партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з 

підприємством стабільні й надійні ділові відносини. 

Метою фінансового аналізу підприємства, є оцінка його 

господарсько-фінансового стану з урахуванням динаміки змін, 

які склалися в результаті діяльності підприємства за декілька 

останніх років, визначення факторів, що впливають на ці зміни, 
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та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. 

Результати проведеного аналізу використовуються для 

підготовки рекомендацій для прийняття управлінських рішень 

щодо напрямків діяльності підприємства, проведення процедури 

санації, реструктуризації, перепрофілювання і т. д. 

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства 

проводиться наступним чином: 

 оцінка майнового стану підприємства. Дає можливість 

визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за певний 

період, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру 

фінансових ресурсів підприємства. 

 аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 

Передбачає дослідження динаміки та структури фінансових 

результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, які 

вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) 

підприємства. 

 аналіз ліквідності підприємства. Дозволяє визначити 

можливість підприємства виконувати свої поточні зобов'язання. 

 аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) 

підприємства. Характеризує структуру джерел фінансування 

діяльності підприємства, ступінь фінансової стійкості і 

незалежність підприємства від зовнішніх джерел. 

 аналіз ділової активності. Дозволяє проаналізувати 

ефективність основної діяльності підприємства, що 

характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів 

підприємства. 

 аналіз рентабельності підприємства. Дозволяє визначити 

ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність 

їх використання. 

На підставі узагальнення результатів аналізу готується 

висновок, який містить в собі загальну оцінку фінансового стану 

підприємства та динаміки його зміни та рекомендації щодо 

доцільності прийняття рішення про подальшу діяльність 

підприємства. 
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3. Форми фінансово-промислових корпоративних 

обʼєднань (ФПКО). Види фінансових груп. Специфіка злиттів 

та поглинань M&A (Mergers & Acquisitions). 

 

Ключова специфіка сучасних національних економічних 

систем та макроекономіки загалом — це інтенсифікація 

зосередження виробництв та капіталів в різних галузях 

економічної діяльності. Репрезентативним проявом глобальної 

централізації та концентрації капіталу є утворення різних форм 

ФПГ (табл. 4), які володіють великим обсягом виробничого 

капіталу та мають змогу акумулювати фінансові ресурси. Нині 

тенденції створення ФПГ демонструють закономірність, 

властиву еволюціям глобального виробництва і мають 

універсальний характер. 

 

  

Способи 

утворення 

Учасник/ки ініціюють об'єднання  

За результатом рішень державних органів, 

уряду 

На підставі транснаціональних договорів 

Типи 

організаційної 

структури 

Вертикальні 

Горизонтальні 

Конгломерати 

Форми 

власності 

Приватні 

Національні (державні) 

Комбіновані 

Територіальні 

кордони 

виробничого 

функціонування 

Регіональні 

Національні (міжрегіональні) 

Транскордонні 

(міжнаціональні/міждержавні) 

 

В одному ряді з такою закономірністю стоять також 

наступні 

● зосередження капіталу; 

● об’єднання фінансового і промислового капіталів; 

● диверсифікація форм та напрямів функціонування тощо. 

Такі трендові закономірності є доказом того, що окрім 
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державних, існують також транснаціональні ФПГ, котрі мають в 

своєму складі іноземних юридичних осіб. Чимало видів 

транскордонних та національних угруповань створені на 

фундаменті державних та транснаціональних ФПГ. 

Транскордонна ФПГ у своїй структурі складена з основної 

компанії та її філій, відділів, дочірніх підприємств за кордоном 

(відносно розміщення основного). Варто зауважити, що число 

таких структурних закордонних компонентів головного 

підприємства прямопропорційно залежить від ступеня 

інтернаціоналізації капіталу ФПГ. В ході розвитку ФПГ її 

структура ускладнюється. Такому еволюційному процесу 

властиво те, що до інших країн переносяться не лише виробничі 

відділи ФПГ (тенденція минулих років), а також їх фінансові 

структурні компоненти. Переміщення останніх за кордон 

інтенсифікує фінансову операційну діяльність групи, дає змогу 

використати специфічність кон'юнктури ринків в різних 

державах для досягнення максимального ефекту. 

Важливо, що такі процеси трансформації структури ФПГ 

відбуваються відповідно до наступних принципів інтеграції: 

● горизонтальної (коли багатопрофільні виробництва 

об'єднують); 

● вертикальної (за технологічною послідовністю). 

Практична діяльність ФПГ розпочинається з її утворення. 

Формується структура ФПГ шляхом інтеграції таких трьох 

компонентів: 

● фінансового (комерційний банк, брокерські центри, 

інвестиційний фонд, пенсійний фонд, консалтингове 

підприємство, рекламноінформаційні відділи); 

● виробничого (компанії, що займаються безпосередньо 

виробництвом);  

● комерційного (торгівельні компанії, страхові компанії, 

транспортні та сервісні підприємства, товарно-сировинна біржа). 

Центральним з поміж таких компонентів у структурі ФПГ 

може бути, наприклад, фінансовий, адже, надаючи послуги 

певному колу, компаній банк (як фінансова установа) 

відслідкував схеми руху їх фондів. А при раптовій появі певних 

проблем банк відразу ініціює потрібні дії, оскільки наслідки 
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певних виробничих процесів безпосередньо пов’язані з його 

економічними інтересами. Водночас банківська установа несе 

нормативну та правову відповідальність перед суспільством і, у 

випадку коли фінансовий стан компанії-учасниці ФПГ 

погіршується, банк активно здійснює санацію — реалізує 

структурні зміни та виконує певні грошові вливання, необхідні 

для фінансової стабілізації стану учасниці ФПГ. В структурі ФПГ 

банк (як компанія-учасник) реалізує такі основні функції: 

І. Обслуговування фінансового потоку ФПГ. В результаті 

реалізації цієї функції, банк стане придатком ФПГ і зможе не 

суттєво впливати на її інвестиційний та інноваційний розвиток.  

II. Фінансовий центр бізнес-групи. В результаті реалізації 

— банк стане ключовою компанією ФПГ і візьме під контроль її 

фінансові потоки, а також провадитиме її інвестиційну та 

фінансову діяльність; банк в цілому керуватиме ФПГ функціями 

решти фінансових інститутів.  

Історичний досвід діяльності ФПГ дозволив переконатися, 

що максимальної ефективності та результативності досягають ті, 

котрі були очолені кредитними інститутами. Завдяки 

величезному багажу досвіду в менеджменті корпоративних 

фінансів та інвестиційних проектах, фондового, прямого та 

опосередкованого інвестування, банківські установи та великі 

корпорації виступають рушійною силою транскордонної 

економічної інтеграції. ФПГ під керівництвом фінансово-

кредитної установи, утворюється лише як конгломерат. Такий 

тренд спричинений тим, що переважна більшість банків 

дотримується стратегії диверсифікованості своїх інвестиційних 

портфелів та прагне проникнути відразу до декількох 

індустріальних секторів, а першочергово до тих, де 

максимальний рівень дохідності. 

Існує тенденція останніх років збільшення зацікавленості з 

боку інститутів банків до ФПГ. Спричиняє таку тенденцію ряд 

наступних чинників: 

• спад дохідності від основної операційної діяльності 

банків; 

• загострення конкуренції на ринку послуг банків та їх 

угрупувань; 
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• збільшення витрат банків спричинених глобальною 

економічною та фінансовою кризами; 

• здатність банку до посилення власної фінансової позиції 

внаслідок концентрації активів ФПГ; 

• зменшенням та диверсифікацією кредитного ризику (хоча 

надання кредитів промисловим підприємствам, особливо на 

тривалий термін, ризиковий хід на фоні нестабільної політичної 

та економічної ситуації в світі); 

• швидке розширення сфери власного впливу шляхом 

збільшення долі на ринках факторингових, лізингових та інших 

послуг завдяки отриманню контролю над промисловими 

компаніями;  

• можливість суттєвого розширення власної клієнтської 

бази банками внаслідок нових компаній, а також фізичних осіб зі 

складу компанійучасниць ФПГ. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Основні напрями фінансового бізнес-консалтингу 

 

Тема 5. Антикризовий та інвестиційний консалтинг. 

План 

1. Суть та основні завдання антикризового консалтингу. 

2. Форми та види антикризового консалтингу. 

3. Сутність інвестиційного консалтингу. 

 

1. Суть та основні завдання антикризового 

консалтингу. 

 

Безперечною умовою удосконалення методів 

антикризового управління підприємством є ефективне 

використання внутрішніх його можливостей, а саме створення 

системи управління, яка могла б своєчасно виявляти, 

контролювати, аналізувати відхилення, планувати та 

здійснювати внутрішній консалтинг, інформувати керівництво 

про стан підприємства. Одним із засобів налагодження такої 

системи може стати впровадження контролінгу. В період 

нестабільної економіки контролінг дозволяє здійснення 



 40 

відповідних заходів для забезпечення підприємству стабільність 

та довгострокові перспективи. 

Ринок у сучасних умовах постійно припускає ускладнення 

орієнтації підприємства, що призводить не лише до зростання 

ролі управління ним, а й до кращих змін в управлінській 

структурі. Керівником у таких умовах повинен запобігти 

кризової ситуації та не допустити банкрутства. Контролінг на 

підприємстві на етапах стратегічного і оперативного управління 

являє собою систему забезпечення виживаності. Контролінг – 

система інструментів та методів, що спрямована на 

функціональну підтримку менеджменту підприємства і охоплює 

інформаційне забезпечення управління, його планування, 

мотивацію організацію взаємодії, і контроль, яка орієнтована на 

подальший розвиток, своєрідний механізм саморегулювання, що 

забезпечує зворотній зв’язок у контурі управління 

підприємством. Для підприємств, що знаходяться у стані 

фінансової кризи постає необхідність запровадження 

контролінгу. Фінансова криза є загрозою неплатоспроможності 

та банкрутства. Контролінг в антикризовому управлінні 

розглядається, як управління організацією, яке попереджує або 

пом’якшує кризові ситуації у діяльності підприємства. Також 

контролінг дозволяє утримувати функціонування організації в 

режимі виживання в період кризи та виводити її з кризового стану 

з мінімальними витратами. В управлінській системі розуміння 

концепції контролінгу може бути досягнуто при реалізації 

наступних завдань: 

- розуміння концептуальних основ контролінгу; 

- визначення границь перетинання оперативного і 

стратегічного контролінгу; 

- вивчення стадії управлінського циклу і визначення місця 

контролінгу в системі управління; 

- установлення взаємозв’язку контролінгу з функціями 

управління і визначення напрямів орієнтації контролінгу на типи 

управлінських рішень. 

В системі забезпечення ефективного управління під час 

кризових ситуацій О. О. Терещенко виділяв декілька завдань 

контролінгу: 
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– збір і аналіз внутрішньої та зовнішньої інформації щодо 

об’єкту контролінгу; 

– виявлення та ліквідація «слабких місць» учасників групи; 

– забезпечення постійного аналізу і контролю за ризиками 

у фінансово-господарській діяльності; 

– виявлення резервів зниження собівартості продукції та 

надання фінансових послуг; 

– забезпечення ведення консолідованого бухгалтерського 

обліку учасників інтеграції; 

– розроблення стратегії розвитку та координація роботи з 

планування; 

– аналіз відхилень фактичних показників діяльності від 

запланованих, на підставі якого вносять пропозиції щодо 

коригування планів. 

Функціонування контролінгу забезпечується шляхом 

послідовної peaлізації її концепції. Концепція являє собою 

систему поглядів на визначені явища, спосіб розуміння, 

трактування, основна ідея якої-небудь теорії. То правильне 

формування концепції дозволить оптимізувати рух 

інформаційних потоків, пов'язаних з формуванням витрат і 

доходів з метою вироблення альтернативних варіантів 

управлінських рішень на підприємстві. Для стабільної діяльності 

підприємства слід виконувати такі функції контролінгу: 

- регулювання інформаційних потоків; 

- координацію процесу планування; 

- планування фінансово-господарської діяльності та 

розробка фінансової стратегії підприємства; 

- аналіз відхилень фактичних показників діяльності від 

запланованих; 

- розробка заходів для нейтралізації ризиків для фінансово-

господарської діяльності та забезпечення постійного аналізу та 

контролю; 

- надання консультацій і рекомендацій керівництву 

підприємства у процесі розробки фінансової стратегії нових 

продуктів, планування і розробки; 

- проведення внутрішнього аудиту та координація 

діяльності; 
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- нормування витрат; 

- розробку заходів щодо покращання роботи на підставі 

інформації про відхилення від норм. 

Адаптуватися до постійних змін в середовищі та успішно 

виживати в умовах конкуренції підприємству дозволяє 

контролінг. Для виживання підприємства адаптація привчає до 

здатності розвитку, трансформації елементів господарської 

діяльності та системи управління в такому напрямку. Для 

наполегливого і тривалого виживання підприємства потрібно 

перейти від пасивної реєстрації господарської діяльності до 

систем обліку, які дозволяють забезпечити дані для свідомого 

аналізу та оцінки своєї позиції у змінному оточенні. 

Підприємство функціонує в ускладнених умовах навколишнього 

середовища і це вимагає посиленої системи контролю за його 

діяльністю. Ознакою адаптації підприємства є отримання 

позитивного результату фінансової діяльності. Орієнтація на 

прибуток показує, що підприємство демонструє свою волю 

вистояти, долаючи зміни, часто небажані, у навколишньому 

середовищі. В інформаційній системі управління, що обслуговує 

процес прийняття управлінських рішень контролінг являється 

лише підсистемою. Контролінг розглядається як концепція 

управління підприємством, яка орієнтована на його тривале і 

ефективне функціонування у господарських умовах, що постійно 

змінюються. Так як контролінг є не досить вдосконаленою 

системою в антикризовому управлінні, то потребує періодичних 

вдосконалень та впроваджень, зокрема, вдосконалення систем 

оперативного реагування на кризові явища, створення окремих 

підрозділів контролінгу на підприємстві, розроблення системи 

раннього попередження і реагування на кризові ситуації на 

підприємстві, використання методів контролінгу в 

антикризовому управлінні підприємством.  

 

2. Форми та види антикризового консалтингу. 

 

Антикризовий консалтинг – комплекс заходів, 

спрямованих на стабілізацію становища фірми, рішення 
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комплексу проблем, спрямованих на значне підвищення 

ефективності бізнесу. 

Основне завдання антикризового консалтингу – це 

збереження, відновлення платоспроможності, проведення 

процедур фінансового оздоровлення в досудовому порядку для 

підприємств різних форм власності, що мають ознаки 

неспроможності і банкрутства; розробка стратегії з метою 

профілактики кризових явищ, недопущення їх повторення у 

майбутньому. 

Форми антикризового консалтингу можна розділити на 

види: 

1. Прямий консалтинг власників і керівників господарської 

організації. Як правило, перші особи компанії мають чіткі 

уявлення про те, як має будуватися їх бізнес, ці уявлення 

зарекомендували себе. Проте в кризової ситуації багато з них 

повинні бути переглянуті, бізнес повинен піддатися 

реструктуризації, щоб компанія вижила і стабільно 

функціонувала. 

2. Виконання певних консалтингових заходів: 

- консультації по знову виникаючих проблем; 

- діагностика господарської діяльності підприємства, його 

фінансового стану; 

- визначення антикризової стратегії; 

- розробка плану антикризових заходів, оцінка його ризиків 

та подальший супровід його виконання; 

- супровід підприємств при реалізації плану; 

- розробка профілактичних заходів щодо недопущення 

кризових явищ. 

3. Антикризові рефлексивні ігри за методом моделювання 

колективної діяльності з участю власників, керівників, 

менеджерів і провідних фахівців. При цьому за допомогою 

презентацій, вільного обговорення оцінюється поточний бізнес 

компанії (модель "Як є") і будується нова концепція бізнесу 

(модель "Як повинно бути"), здатна в умовах кризи забезпечити 

виживання і подальший розвиток. Така модель повинна бути 

комплексною - охоплювати всю організаційну систему, залучати 

в організаційні зміни весь персонал організації. Інший важливий 
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момент - це інноваційність розроблюваної моделі, наявність у ній 

нестандартних рішень, здатних вивести підприємство з 

кризового стану. Найчастіше такі ігри дозволяють змінити 

світогляд власників і співробітників підприємства, їх точки зору 

на ситуацію, що є дуже корисним. 

 

3. Сутність інвестиційного консалтингу. 

 

Головне завдання даного виду інтелектуальної діяльності – 

дати професійні, ділові та обґрунтовані рекомендації керівникам 

фірм, а також інвесторам. Ці поради стосуються вибору найбільш 

вигідної і раціональної схеми для вкладення грошових коштів та 

ефективного застосування власності вкладника. 

Інвестиційне консультування вкрай важливе для сучасного 

ринку вкладень. Зараз відкриті всі шляхи для того, щоб зробити 

внесок. Суть в тому, що потрібно вибрати той шлях, який не 

тільки буде найвигіднішим для інвестора, але також буде 

відповідати його фінансовим можливостям. Для цього і існує 

консалтинг. 

Фандрайзинг (пошук інвестування) є одним із базових 

видів інвестиційного консалтингу. Збереження і нарощування 

виробничого, технологічного, фінансового та економічного 

потенціалу підприємств є найважливішим завданням сучасного 

бізнесу. Діяльність у цьому напрямку є інвестиційною, і служить 

умовою розвитку підприємства. Поки існують інвестиційні 

фонди, банки, програми розвитку, приватні вкладники і т. ін., цей 

вид консалтингу матиме найбільший попит, особливо в країнах, 

що розвиваються. Одним із перших кроків при отриманні 

інвестицій є пошук і вивчення інформації про найвигідніші 

джерела фінансування, оскільки умови залучення тих або інших 

видів фінансових ресурсів напряму визначають конкретні 

фінансові показники інвестиційного проекту і саму можливість 

його реалізації. Багато консалтингових фірм використовують 

бази даних потенційних інвесторів або ж є офіційними 

посередниками при отриманні фінансування. 

Оцінка інвестиційних проектів та їхній супровід. У галузі 

інвестиційної політики передбачається: 
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– розроблення інвестиційної стратегії підприємства; 

– виявлення інвестиційних потреб підприємства і їхня 

кількісна формалізація у вигляді інвестиційних проектів; 

– складання техніко-економічного обґрунтовування 

інвестиційних проектів підприємства; 

– розрахунок фінансової окупності інвестиційних проектів 

з метою залучення сторонніх інвесторів; 

– пошук джерел фінансування інвестиційних програм; – 

оцінка вартості бізнесу з метою залучення стратегічних 

інвесторів, продажу бізнесу, емісії акцій.  

Напрямки консалтингу 

Саме по собі інвестиційне консультування, як правило, має 

такі напрямки в діяльності: 

 Розробка, аналіз і аргументування найкращих схем 

по фінансуванню різних інвестиційних проектів; 

 Створення для кожного замовника індивідуальних схем 

реалізації інвестиційних проектів; 

 Послуги з надання довідки і підтримки в процесі 

здійснення перших двох завдань; 

 Консультування інвесторів з різних видів вкладення 

фінансів, а також джерел щодо залучення різних 

капіталовкладень. 

Завдання інвестиційного консалтингу 

Основні завдання, які покликаний вирішувати консалтинг: 

 Створення планів ведення бізнесу в сфері будівництва та 

модернізації нерухомості, а також розробка економічного 

обгрунтування для нього; 

 Ведення проектів по інвестиційним вкладами, захист їх 

перед замовником, його партнерами, банками; 

 Проведення аналізу розробленого проекту на базі 

недавно оновленої або нової комерційної нерухомості; 

 Аналіз у фінансовій сфері проектів інвестування в 

будівництві нерухомого майна; 

 Вибір принципів і алгоритмів фінансування об’єктів, а 

також проведення оцінки раціональності, прибутковості і 

відповідності очікуванням плану щодо інвестування; 

http://про-інвестиції.укр/%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9/
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 Розрахунок напрямки руху грошових коштів, складання і 

надання замовнику звіту про доходи та витрати в межах плану; 

 Виявлення та оцінка ризиків, властивих проекту. 

Вживання заходів, які можуть допомогти в зниженні загальної 

кількості ризиків; 

 Пошук і вибір найбільш вигідних джерел коштів; 

 Експертиза вже наявних проектів по веденню бізнесу на 

основі досвіду і кваліфікації експертів. 

Одним з обов’язкових етапів отримання консультативної 

допомоги є оформлення інвестиційного проекту, який згадувався 

раніше. 

Даний вид послуг полягає в основному в розробці 

стратегії вкладень для клієнта, якої він повинен 

дотримуватися. В її основу закладено якісне та професійне 

вивчення інвестиційного ринку. 

 

Тема 6. Консалтинг щодо оптимізації оподаткування. 

План 

1. Організаційні етапи та інформаційне забезпечення 

податкового консалтингу. 

2. Консультації з питань обчислення та сплати податків і 

зборів. 

3. Трансфертне ціноутворення. 

 

 

1. Організаційні етапи та інформаційне забезпечення 

податкового консалтингу. 

 

Сутність податкового консультування у більшості країн 

світу визначається однаковим чином. Вона полягає в наданні 

клієнтам послуг у вигляді консультацій у системі оподаткування, 

куди при бажанні включено виконання всіх, що сприяють цьому 

робіт, наприклад, ведення бухгалтерського обліку та податкової 

документації, складання необхідних декларацій тощо. У 

дослівному перекладі з латинської мови, консультування можна 

розглядати як нарада або надання порад (consultans – радник). 

Якщо опустити стилістичні та семантичні відмінності між 
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різними видами консультування, можна виділити два основних 

підходи до розкриття поняття «консультування»: 

Перший розглядає консультування з функціональної точки 

зору. Зокрема Арлена Скотт тлумачить консультування як 

різновид форми надання допомоги по відношенню змісту, 

процесу рішення або побудови завдання (або ряду завдань), при 

якій консультант не виконує задачу самостійно, а лише надає 

допомогу щодо її виконання. 

Другий підхід розглядає консультування як самостійні 

професійні послуги і робить акцент на вимогах, яким ці послуги 

повинні відповідати. В контексті цього, Ларрі Грейнер зазначає, 

що управлінське консультування є набором послуг, що 

надаються спеціально навченими з відповідною кваліфікацією 

особами, які в об’єктивній та незалежній манері допомагають 

клієнту виявити і проаналізувати проблеми даної організації і 

рекомендують вирішення цих проблем, а також, при 

необхідності, надають допомогу в реалізації запропонованих 

рішень. 

Комплексний підхід до тлумачення податкового 

консультування висвітлено в поглядах Ф. Гудкова як процес 

надання особам, які є платниками податків і зборів 

консультаційних, інформаційних, представницьких послуг з 

питань обчислення та сплати податків і зборів встановлених 

податковим законодавством; представлення форм податкової 

звітності. 

Мета податкового консультування – сприяти підготовці 

кваліфікованих спеціалістів, які володіють новим управлінським 

мисленням і знанням того, як залежно від ситуації надати 

ефективну податкову консультацію використовуючи працю, 

інтелект, мотиви поведінки людей і специфіку податкового 

законодавства. Висвітлюючи власну точку зору на головну мету 

консультування слід зазначити, що вона має проявлятися у 

формулюванні обґрунтованих роз’яснень та умінні донесення 

раціональних підходів щодо вирішення необхідного завдання чи 

ситуації, визначення шляхів і способів їх реалізації. Розвиток 

податкового консультування необхідний для налагодження 
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партнерських відносин між фіскальними органами та суб’єктами 

оподаткування. 

Такий вид консалтингу, як податкове консультування 

отримало свій безпосередній розвиток з 60-х рр. ХХ століття у 

зв’язку з частими змінами податкового законодавства. Зокрема у 

1959 р. у Франції як єдину координаційну організацію було 

створено Європейську Конфедерацію податкових консультантів 

та затверджено її статут, що був остаточно переглянутий 

Генеральною асамблеєю Асоціації 24.09.2010 р. Сьогодні до 

складу Асоціації входять 26 національних організації з 21 

європейської країни, що об’єднують більше, ніж 100 тис. 

податкових консультантів. 

Свою місію Конфедерація вбачає у захисті професійних 

інтересів податкових консультантів, гарантуванні високої якості 

наданих ними порад і рекомендацій та обміні інформацією щодо 

національних податкових законів із метою сприяння координації 

податкового законодавства в Європі. 

Податкове консультування – хоч і складна, але дуже цікава 

сфера діяльності. 

Причинами його появи та розповсюдження є наступні: 

1) довгострокова тенденція до подальшого ускладнення 

національних податкових систем; 

2) внесення частих змін та доповнень до податкового 

законодавства; 

3) бажання підприємств та організацій заощадити власні 

кошти на законних підставах; 

4) намагання клієнтів мінімізувати податкові ризики, 

покращити взаємовідносини з податковими органами, перенести 

відповідальність на професіоналів; 

5) недостатня ефективність замикання всіх питань щодо 

правильності та своєчасності нарахування та сплати податків і 

зборів, за що відповідає головний бухгалтер тощо. 

Потреба в податкових консультаціях в Україні мала місце 

ще в 1992 році, яка характеризувалася попитом на консультаційні 

послуги інформаційного характеру щодо обліку податків, про 

зміни і доповнення в податкове законодавство та порядок їх 

нарахування та сплати. В цілому, в Україні виникнення 
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податкового консультування пов’язано із мінливістю та 

неоднозначністю податкового законодавства. У такій ситуації 

малому та середньому бізнесу досить важко самостійно 

прорахувати податкову стратегію, направлену на збереження 

беззбитковості діяльності. Оподаткування та всі пов’язані з ним 

процеси та наслідки відіграють значну роль у житті кожного 

індивіда у всьому світі, а тому можливість отримання якісних, 

своєчасних, неупереджених і надійних податкових консультацій 

не може не приваблювати як суб’єктів консультаційної 

діяльності, так і платників податків. 

 

2. Консультації з питань обчислення та сплати податків 

і зборів. 

 

Світова практика переконує: митне та податкове 

консультування – необхідна частина ділової інфраструктури, 

важливе джерело конкурентоспроможності бізнесу та 

специфічний чинник активізації наповнення бюджетних 

ресурсів. На сьогодні в Україні поряд з Податковим кодексом 

України фактично існує проект закону «Про податкове 

консультування в Україні» та положення громадських 

організацій у сфері податкового консультування, які разом 

формують базис для податкового консультування, що не скажеш 

про митну справу, оскільки інформування та консультування в 

цій галузі здійснюється на основі Митного кодексу України, тоді 

як в розвинених країнах галузь фіскального консалтингу 

законодавчо врегульована в повній мірі (наприклад в Німеччині 

діє близько 40 законодавчих актів в цій сфері). Серед розглянутих 

нормативно-правових актів найбільшим діючим базисом в сфері 

податкового консультування виступає Податковий кодекс 

України, де процес податкового консультування регламентується 

розділом №3. Зокрема у статті 52 чітко зазначено, що за 

зверненням платників податків контролюючі органи надають 

безоплатно консультації з питань практичного використання 

окремих норм податкового законодавства протягом 30 

календарних днів, що настають за днем отримання такого 

звернення даним контролюючим органом. Податкова 
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консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано 

таку консультацію. За вибором платника податків консультація 

надається в усній, письмовій або електронній формі. 

Консультація, надана в письмовій або електронній формі, 

обов’язково повинна містити опис питань, що порушуються 

платником податків, з урахуванням фактичних обставин, 

вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування 

застосування норм законодавства та висновок з питань 

практичного використання окремих норм податкового 

законодавства. 

Контролюючі органи мають право надавати консультації 

виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне 

узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної 

кількості платників податків або значної суми податкових 

зобов’язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові 

консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на 

офіційному веб-сайті цього органу, протягом 5 календарних днів. 

Важливо наголосити на тому, що не може бути притягнуто до 

відповідальності платника податків, який діяв відповідно до 

податкової консультації, наданої йому у письмовій або 

електронній формі, а також узагальнюючої податкової 

консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така 

податкова консультація або узагальнююча податкова 

консультація була змінена або скасована. Платник податків може 

оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої 

податкової консультації або надану йому індивідуальну 

податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, 

викладені в письмовій або електронній формі, які, на думку 

такого платника податків, суперечать нормам або змісту 

відповідного податку чи збору. 

Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої 

податкової консультації або індивідуальної податкової 

консультації є підставою для надання нової податкової 

консультації з урахуванням висновків суду. Протягом 30 
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календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду 

про скасування наказу про затвердження узагальнюючої 

податкової консультації або індивідуальної податкової 

консультації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику, або 

контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані 

опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати 

платнику податків індивідуальну податкову консультацію. Що 

стосується статусу узагальнюючих податкових консультацій, то 

слід зазначити, що вона не вважається нормативним актом. Її 

статус трішки вищий за статус листа. Це узагальнена позиція 

Державної фіскальної служби України у певний час щодо певних 

питань. Суди по-різному реагують на такі консультації, особливо 

якщо вони суперечать Податковому кодексу України. Проте 

податкова консультація з питань практичного застосування 

окремих норм податкового законодавства може 

використовуватися платником податку протягом строку чинності 

відповідної норми закону. Тобто її використання обмежене 

періодом чинності норми закону, крім випадків визнання судом 

такої консультації недійсною. Поряд з узагальнюючими 

консультаціями існує індивідуальна консультація – це допомога 

платнику податків у вигляді консультації зі статусом правового 

акта. Але важливо розрізняти, що не нормативно-правового акта, 

на чому часто робить акцент судова практика, в якій існують 

випадки, коли індивідуальну консультацію не можна оскаржити, 

бо вона не є юридичним документом. Судова практика стосовно 

цього питання неоднозначна та суперечлива. В контексті цього 

слід зазначити, що суди не визнають індивідуальну консультацію 

юридичним документом, бо вона необов’язкова для платника 

податків, якому надана. Однак якщо платник діятиме відповідно 

до наданої йому індивідуальної консультації, то ПКУ звільняє 

його від відповідальності. У тому числі, у разі коли в 

майбутньому така консультація буде змінена. 

Прагматизм роз’яснювальної роботи фіскальних органів 

сьогодні проявляється за допомогою надання консультацій у 

загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі. 
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На відміну від Податкового кодексу проект закону «Про 

податкове консультування в Україні» сконцентрований на 

розвиток приватної або індивідуальної сфери податкового 

консультування в Україні, але зачіпає окремі права юридичних, 

адвокатських, аудиторських та інших господарюючих суб’єктів. 

Відповідно до статті 1 проекту Закону «Про податкове 

консультування в Україні», цей нормативно-правовий акт 

покликаний регулювати відносини, пов’язані з діяльністю з 

податкового консультування, визначає правові, організаційні 

засади цієї діяльності, правовий статус податкових консультантів 

України. Положення зазначеного Закону діють на території 

України і поширюються на усіх суб’єктів господарювання 

незалежно від форм власності та видів діяльності. 

Даний законопроект передбачає наступні правові аспекти 

податкового консультування: 

1. Визначає сутність дефініцій «податкове 

консультування», «висновок з податкового консультування», 

«податковий консультант»; 

2. Формулює правовий статус податкового консультанта. 

3. Окреслює повноваження кваліфікаційної комісії 

податкових консультантів України; 

4. Зазначає підстави для проведення податкового 

консультування; 

5. Декламує права та обов’язки податкового консультанта; 

6. Встановлює норми та правила податкового 

консультування; 

7. Визначає права та обов’язки юридичних та (або) 

фізичних осіб, які уклали угоду з надання послуг з податкового 

консультування; 

8. Забезпечує таємницю податкового консультування; 

9. Зазначає повноваження громадської організації 

податкових консультантів України 

10. Засвідчує підстави припинення чинності 

кваліфікаційного сертифікату податкового консультанта; 

11. Окреслює відповідальність податкових консультантів 

та їх фірм; 
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12. Наголошує на необхідності страхування під час надання 

послуг з податкового консультування тощо. 

 

3. Трансфертне ціноутворення. 

 

Роль транснаціональних компаній (ТНК) у світовій 

торгівельній практиці значно зросла за останні роки. Це 

пов’язано насамперед з активною інтеграцією економічних 

систем різних країн та технологічним прогресом. У зв’язку зі 

зростанням кількості ТНК як у податкових органів, так і у самих 

ТНК виникають проблемні питання щодо оподаткування, 

оскільки в сучасному світі вже неможливо розглядати систему 

оподаткування будь-якої країни ізольовано від податкових 

систем інших країн у контексті визначення податкових 

зобов’язань ТНК. 

Передусім ці проблеми пов’язані з практичною складністю 

під час визначення доходів та витрат компанії чи постійного 

представництва, що входить до складу групи ТНК, які слід 

враховувати у межах будь-якої юрисдикції, особливо у тих 

випадках, коли операції ТНК є більш інтегрованими. 

Трансфертне ціноутворення – це викривлення цін угод 

або розподілу прибутків чи витрат задля мінімізації податкового 

навантаження. Явище трансфертного ціноутворення виникло в 

зв’язку з появою великих транснаціональних корпорацій та 

активізацією міжнародної торгівлі у другій половині ХX 

століття. Самовільний перерозподіл оподаткованого прибутку 

корпораціями спровокував активний пошук окремими 

державами шляхів урегулювання цього питання всередині 

національних юрисдикцій 

 Основним міжнародним правовим актом, що регламентує 

порядок оподаткування при застосуванні трансфертних цін, є 

Керівництво Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСP) з трансфертного ціноутворення для 

транснаціональних корпорацій і податкових органів 1995 р. 

Керівництво ОЕСР 1995 р. передбачає поширення його 

положень на міжнародні (зовнішньоекономічні) угоди, тобто 

регламентує податкові аспекти трансфертного ціноутворення в 
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контексті міжнародного податкового права. Національне 

законодавство багатьох країн так чи інакше дотримується 

положень цього документа. Окрім правових актів ОЕСР, питання 

трансфертного ціноутворення регулюється документами інших 

міжнародних організацій, зокрема, ООН і Комісією ЄС. 

Основним нормативним актом, що регламентує порядок 

оподаткування при здійсненні міжнародних угод, є податкова 

угода. Правило витягнутої руки (arm’s lenth principle) 

сформульоване в Керівництві ОЕСР – це принцип оподаткування 

взаємозалежних компаній. Відповідно до правила витягнутої 

руки, розрахунок податкових зобов’язань робиться виходячи з 

ринкових цін по угодах, між взаємозалежними платниками 

податків, начебто компанії були незалежні (знаходилися «на 

відстані витягнутої руки»). Цей принцип прийнятий як спосіб 

захисту держави в отриманні податків. Найбільш розробленими 

в теоретичному аспекті та такими, що інтенсивно 

використовуються компаніями у різних країнах світу є підходи 

до визначення трансфертних цін на базі витрат, на ринковій 

основі та в процесі переговорів. 

Відповідно до українських нововведень у сфері 

оподаткування під трансфертним ціноутворенням розуміється 

система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів 

робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 ПКУ 

контрольованими. Податковий контроль за трансфертним 

ціноутворенням передбачає коригування податкових зобов’язань 

платника податків до рівня податкових зобов’язань, 

розрахованих за умови відповідності комерційних та/або 

фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або 

фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення зіставних 

операцій, передбачених цією статтею, сторони яких не є 

пов’язаними особами. 

В Україні правила трансфертного ціноутворення почали 

використовуватися з 2013 року. Українська практика свідчить 

про те, що з 01.01.2015 р. трансфертне ціноутворення 

використовується виключно для контролю обчислення податку 

на прибуток, при чому досить важливо розрізняти контрольовані 

та неконтрольовані операції. 
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Господарською операцією для цілей трансфертного 

ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, 

документально підтверджених або непідтверджених, що можуть 

впливати на оподатковуваний дохід платника податків, зокрема, 

але не виключно: операції з товарами, такими як сировина, готова 

продукція тощо; операції з надання послуг; операції з 

нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за 

використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з 

будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності; 

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, 

кредитах, комісії за гарантію тощо; операції з капіталом, 

включаючи купівлю чи продаж акцій або інших інвестицій, 

купівлю чи продаж довгострокових матеріальних і 

нематеріальних активів. 

Послуги податкових консультантів в Україні охоплюють 

вирішення проблем у сфері трансфертного ціноутворення, 

здебільшого характер їхнього надання націлений на наступні 

аспекти: 

діагностика наявності контрольованих операцій; 

підготовка документації з трансфертного ціноутворення; 

проведення бенчмаркінгу (послуга може бути надана без 

підготовки документації з трансфертного ціноутворення, у разі 

самостійної підготовки документації замовником); 

консультування з питань трансфертного ціноутворення; 

надання методологічної допомоги для самостійної підготовки 

документації замовником; 

розробка політики групи компаній щодо трансфертного 

ціноутворення; 

складання звіту про контрольовані операції. 

Складання документації з трансфертного ціноутворення 

здійснюється згідно з вимогами Податкового кодексу України, 

актів Уряду, ДФС України, інших міністерств та відомств, з 

урахуванням положень Настанов ОЕСР щодо трансфертного 

ціноутворення та Практичного керівництва ООН щодо 

трансфертного ціноутворення. 

Процес підготовки документації з трансфертного 

ціноутворення включає наступні етапи: 
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Етап 1. Загальний аналіз операції та сторін операції: 

загальний аналіз контрольованих операцій; аналіз сторін 

контрольованих операцій, аналіз групи компаній, до якої входять 

сторони контрольованих операцій; аналіз співставних операцій, 

здійснених однією зі сторін контрольованих операцій, з особами, 

що не визнаються пов’язаними (за наявності); аналіз порядку 

встановлення ціни в операції, порядку надання знижок, бонусів, 

тощо і аналіз чинників, які вплинули на формування та 

встановлення ціни. 

Етап 2. Функціональний аналіз та розробка 

методологічного підходу до економічного аналізу: аналіз 

розподілення функцій, активів та ризиків між сторонами 

контрольованих операцій; визначення сторони контрольованої 

операції для проведення економічного аналізу; вибір методу ТЦУ 

для проведення економічного аналізу; визначення часового 

інтервалу, джерел інформації, ознак порівнянності для 

проведення економічного аналізу. 

Етап 3. Економічний аналіз: аналіз рентабельності 

контрольованих операцій (у разі застосування методів ціни 

перепродажу, «витрати плюс» або методу чистого прибутку); 

проведення бенчмаркінгу, у тому числі з застосуванням 

інформаційних баз даних від Bureau Van Dijk; визначення 

ринкового діапазону рентабельності.  

 

Тема 7. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо використання 

інструментів фінансового ринку. 

План 

1. Фінансовий ринок: сутність, його функції, економічна 

роль. 

2. Ринок грошей і ринок капіталів (ринок кредитних 

ресурсів і ринок цінних паперів). 

3. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо кредитно-

банківської системи. 

4. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо ринку цінних 

паперів та фондової біржі. 
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1. Фінансовий ринок: сутність, його функції, 

економічна роль. 

На фінансовому ринку виникають економічні відносини з 

приводу купівлі-продажу тимчасово вільних грошових ресурсів і 

грошових капіталів, а також фінансових інструментів. 

Передумовами для функціонування фінансового ринку є:  

існування пропозиції тимчасово вільних грошових ресурсів 

та попиту на них; 

вільне ціноутворення, яке потрібне для ефективної 

взаємодії попиту і пропозиції; 

фінансова стабільність, правова захищеність і відсутність 

великих систематичних ризиків – як ринкових, так і неринкових, 

що пов’язано з кредитною природою специфічного «товару», 

який купується-продається на фінансовому ринку. 

Сутність фінансового ринку проявляється в його функціях, 

до яких можна віднести: 

перетворення заощаджень у капітал; інвестування 

капіталу, чим забезпечується безперервне розширене 

відтворення та участь інвесторів у прибутках позичальників; 

перерозподіл (перелив) грошових ресурсів і капіталів 

(внутрішньо- і міжгалузевий, міжтериторіальний, між секторами 

економіки, між країнами). 

Акти купівлі-продажу на фінансовому ринку 

оформляються за допомогою фінансових інструментів – цінних 

паперів, кредитних, депозитних та інших угод. Цінні папери 

являють собою стандартизовані контракти, які регламентують 

права та обов’язки емітента і особи, яка придбала цінний папір. 

Стандартизація забезпечує основу для вільного обігу цінних 

паперів. Цінні папери можна поєднати в такі групи: 

пайові інструменти (або інструменти власності); 

боргові інструменти (або інструменти позики); 

гібридні інструменти, які поєднують ознаки пайових і 

боргових цінних паперів (до них відносять привілейовані акції та 

конвертовані облігації); 

похідні цінні папери (вони дають право на купівлю-продаж 

протягом установленого строку цінних паперів). 
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Емітентами цінних паперів є корпорації, уряд, місцеві 

органи влади. За строками розрізняють короткострокові (термін 

обігу до одного року), середньострокові (термін обігу від одного 

до п’яти років), довгострокові (термін обігу понад п’ять років), а 

також безстрокові (ті, які засвідчують право власності на частину 

в капіталі) цінні папери. Конкретні види цінних паперів, які 

можуть обертатися на фінансовому ринку, визначаються 

законодавством. Так, в Україні цінні папери та їх види визначено 

законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

 

2. Ринок грошей і ринок капіталів (ринок кредитних 

ресурсів і ринок цінних паперів). 

 

Фінансовий ринок є складним і неоднорідним, тому існує 

значна кількість підходів до його структуризації. 

При цьому доцільно звернути увагу на такі його сегменти: 

1) за строками фінансових інструментів та цілей залучення 

грошових ресурсів: 

• ринок грошей (служить потребам простого відтворення, 

характеризується короткостроковими позиковими операціями); 

• ринок капіталів, де діють довгострокові (більше від 

одного року) кредитні угоди й довгострокові та безстрокові цінні 

папери. Він обслуговує інвестиційні потреби; 

2) за видами фінансових інструментів: 

• ринок цінних паперів. На ньому обертаються коротко-, 

довго- та безстрокові цінні папери. Відповідно до конкретних 

видів цінних паперів тут можна виділити ринок акцій, ринок 

облігацій (ринок державних облігацій, ринок облігацій місцевих 

позик, ринок корпоративних облігацій), ринок похідних цінних 

паперів та ін. Необхідно звернути увагу, що ринок цінних паперів 

більшість дослідників та вітчизняне законодавство ототожнюють 

з фондовим ринком; 

• кредитний ринок, де діють коротко- та довгострокові 

кредитні угоди; цей ринок також називають ринком банківських 

позичок; 

3) за стадіями обігу фінансових інструментів: 
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• первинний ринок, на якому фінансові інструменти 

розміщуються вперше серед постачальників фінансових 

ресурсів, а залучені кошти отримує покупець фінансових 

ресурсів; 

• вторинний ринок, де відбувається обіг (перепродаж) 

раніше розміщених фінансових інструментів; 

4) за ступенем організованості: 

• організований; 

• неорганізований. 

Організований ринок може бути біржовим та організаційно 

оформленим позабіржовим ринком. Провідну роль на 

організованому ринку відіграють біржі (фондові, валютні, біржі 

деривативів), а на позабіржовому ринку – торговельно-

інформаційні системи.  

 

3. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо кредитно-

банківської системи. 

 

Щодо суб’єктів господарювання, то їхня низька активність 

у застосуванні послуг професійних консультантів з управління 

обґрунтовується неготовністю витрачати кошти на послуги з 

управлінського консультування; відсутністю надійної 

консалтингової фірми або інформації про таку; браком часу 

внаслідок переважання поточних проблем над перспективними 

цілями й завданнями; негативним досвідом співпраці з 

консалтинговою фірмою; відсутністю знань про процес 

управлінського консультування. Тому основною рушійною 

силою розвитку консалтингу в регіоні стає формування попиту 

на консалтингові послуги, набуття розуміння споживачами 

консалтингових послуг ефективності професійного консалтингу 

при вирішенні конкретних соціально-економічних завдань, 

формування традицій використання подібних послуг та активне 

просування результатів консалтингової діяльності як 

інструменту нарощення фінансово-інвестиційного потенціалу 

державних і підприємницьких структур. 

З огляду на це в регіонах України необхідним є створення 

доступних, якісно та кількісно інших форм консалтингової 
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діяльності, які забезпечать фінансову та інформаційну підтримку 

суб’єктам господарювання, а також сприятимуть формуванню в 

них комплексного бачення управлінського процесу та здатності 

до інновацій. Так, практика функціонування консалтингу у формі 

мережі багатопрофільних консалтингових центрів довела свою 

ефективність у розв’язанні проблем підприємницького сектору 

економіки розвинених зарубіжних країн. 

Слід зазначити, що в Україні інституції підтримки бізнесу 

представлені бізнес-центрами, бізнес-інкубаторами, 

технопарками індустріальними парками, лізинговими центрами, 

фондами підтримки підприємництва, інвестиційно-

інноваційними фондами і компаніями, інформаційно-

консультативними установами тощо. Уцілому, існує близько 13 

тис. установ та організацій різного рівня, форми власності, 

джерел фінансування, структури засновників та цілей діяльності. 

Однак робота більшості з них не характеризується стабільністю, 

ефективність підтримки бізнесу бажає кращого, самі заклади 

потребують зміцнення та вцілому існує доцільність 

стимулювання створенню нових організаційна всіх рівнях.  

Вагомий консалтинговий потенціал для розвитку 

регіональної економіки мають також банківські установи. Так, за 

час відносного фінансового благополуччя вітчизняним банкам 

вдалося зосередити висококваліфікований персонал, який 

паралельно з основними обов’язками фахівця-фінансиста 

здатний виконувати й консалтингові послуги різної 

спрямованості. Крім того, багатьма фінансово-кредитними 

організаціями був накопичений значний досвід роботи в 

найрізноманітніших сферах від юридичного захисту суб’єктів 

економічних відносин до підвищення ефективності управління 

власною діяльністю. У результаті сучасні банки, будучи 

повноцінним суб’єктом інфраструктури регіонального бізнесу, 

спроможні здійснювати консалтинг шляхом надання послуг з 

вибору стратегії та об’єктів інвестування, оптимального способу 

залучення інвестицій, доцільності здійснення бізнес-проєкту та 

оцінки ринкової вартості підприємства. При цьому можливості 

консалтингу в банківських установах є доволі широкими: не 

тільки надання окремих інформаційно-аналітичних послуг, а й 
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комплексне консультування при обслуговуванні фінансування 

інвестиційних потреб бізнесу. У цьому зв’язку перспективною 

щодо розвитку консалтингової діяльності в регіонах є співпраця 

банківських установ з малим і середнім бізнесом, що 

передбачатиме реалізацію спектра взаємопов’язаних послуг 

фінансового консалтингу. Зокрема, вигідним для обох сторін, 

поряд із затребуваними сьогодні серед підприємств малого і 

середнього бізнесу послугами з бізнес-планування, оцінювання 

ефективності інвестицій, аналізу фінансового стану та 

кредитоспроможності, є виконання послуг з формування 

ґрунтовних рекомендацій щодо зміцнення фінансового стану 

підприємств та підвищення рівня їхньої інвестиційної 

привабливості. У цілому, слід підкреслити, що вдосконалення 

консалтингової діяльності банківських установ сприятиме як 

підвищенню якості та різноманітності послуг фінансового 

консалтингу, так і прискоренню процесів фінансового 

оздоровлення самих банків. Адже надання консалтингових 

послуг не потребує попереднього залучення грошових коштів, 

оскільки об’єктом купівлі-продажу в рамках консалтингу є 

нефінансові ресурси, а інформація. Крім того, ціноутворення на 

розглянуті послуги не обмежується процентною політикою. 

Відтак, за інших рівних умов консалтинг забезпечить банку 

більший рівень рентабельності в порівнянні з кредитними або 

інвестиційними фондовими операціями.  

 

4. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо ринку цінних 

паперів та фондової біржі. 

 

Особливий інтерес становлять консультаційні продукти у 

фінансовій сфері. У галузі консультування і розроблення 

рекомендацій щодо вдосконалення фінансових аспектів 

діяльності підприємств можуть бути виділені такі напрями. 

1. Вдосконалення системи управління фінансами. Послуги 

з управління корпоративними фінансами є відносно новими, і при 

переході на західні стандарти управління фінансовими ресурсами 

є вкрай актуальними. В основі реалізації цих послуг – аналіз 

існуючих і очікуваних фінансових потоків підприємства. 
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Найефективнішою серед рекомендованих методик є адаптований 

до вітчизняних умов ефективний інструментарій «Business 

Toolkits», підготований групою зарубіжних компаній, серед яких 

Arthur Andersen, Carana Corporation, Deloitte Touche Tohmatsu 

International, а також фахівцями Міжнародного Корпусу 

Експертів (International Executive Service Corps). 

Створення системи управління фінансами передбачає: 

• розроблення фінансової стратегії (прогноз кон’юнктури 

фінансового ринку, формування системи цілей і цільових 

показників фінансової діяльності на довгостроковий період, 

визначення пріоритетних завдань, які потрібно вирішити у 

найближчій перспективі, розроблення політики дій за основними 

напрямками фінансового розвитку і т. ін.); 

• розроблення системи управління фінансами, яка 

органічно об’єднує підсистеми управління активами (виявлення 

реальної потреби в окремих видах активів, виходячи з обсягів 

операційної діяльності, що передбачаються, вибір ефективних 

форм і джерел їхнього фінансування і т. ін.); капіталом 

(оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найбільш 

ефективного його використання, розроблення системи заходів 

щодо рефінансування капіталу в найбільш ефективні види 

активів); інвестиціями (формування найважливіших напрямків 

інвестиційної діяльності, оцінка інвестиційної привабливості 

окремих реальних проектів і фінансових інструментів і добір 

найбільш ефективних з них, розроблення і формування реальних 

інвестиційних програм і портфеля фінансових інвестицій, вибір 

найбільш ефективних форм інвестицій); грошовими потоками 

(формування вхідних і вихідних потоків коштів, їхня 

синхронізація за обсягом і часом в окремих майбутніх періодах, 

ефективне використання залишку тимчасово вільних грошових 

активів); фінансовими ризиками (виявлення фінансових ризиків, 

оцінка рівня ризиків і обсягу, пов’язаних з ними можливих 

фінансових втрат, розроблення і формування системи заходів 

щодо профілактики і мінімізації окремих фінансових ризиків, а 

також їхнє страхування); витратами; прибутком, залученими 

засобами; дебіторською і кредиторською заборгованостями; 
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 • встановлення взаємозв’язку між окремими блоками 

фінансового управління; 

• розроблення ефективної системи контролю за 

дотриманням планових показників, залученими ресурсами, 

своєчасністю і правильністю здійснення платежів; ефективний 

контроль за реалізацією прийнятих управлінських рішень у галузі 

фінансової діяльності (створення системи внутрішнього 

контролю);  

• здійснення перегрупування і функціонального обліку 

витрат, що дадуть змогу виконувати розрахунки беззбитковості 

підприємства; 

• запровадження інтегрованого фінансового планування, 

контролю і перспективних оцінок руху ресурсів, грошових 

коштів, прибутку, залучених засобів, інвестицій, податків; 

• надання системі управління фінансами провідної ролі; 

• створення нових підсистем управління фінансовими 

ресурсами на основі оптимального поєднання аналітичних, 

плановопрогнозних і контрольних блоків; 

• розроблення організаційної структури управління на 

основі формування органів управління центрами витрат і 

центрами прибутку та регламентації їхньої діяльності; 

• розроблення дієвої системи стимулювання реалізації 

рішень у галузі фінансової діяльності (формування системи 

заохочення і санкцій у розрізі керівників і менеджерів окремих 

структурних підрозділів за виконання чи невиконання 

встановлених цільових фінансових показників, фінансових 

нормативів і планових завдань); 

• підготовку інформаційної та розрахунково-аналітичної 

бази для ухвалення управлінських рішень, їхньої оцінки, 

моніторингу фінансово-економічного стану. 

2. Фондовий консалтинг є одним із стабільних 

консалтингових ринків. Постійно спостерігається зростання 

попиту на послуги з оцінювання. Одним із принципово нових 

об’єктів фондового консалтингу є нематеріальні активи. До них 

належать об’єкти, що не мають фізичних властивостей, але 

включаються в активи підприємства і звичайно підлягають 

поступовій амортизації протягом терміну їхнього використання. 
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Такими є: патенти, авторські права й ін. інтелектуальна власність, 

права на власність і користування землею та корисними 

копалинами, торгові марки, програмне забезпечення ЕОМ і т. ін. 

3. Фінансове посередництво. У випадку прийняття рішення 

про емісію цінних паперів: 

– надання емітентові послуг з підготовки проспекту цінних 

паперів, у тому числі розробка бізнес-плану, вибір та розробка 

фінансових інструментів, систематизація наданої емітентом 

інформації про його фінансово-господарську діяльність, про 

цінні папери і т. ін.; 

– контроль за дотриманням умов розміщення, 

передбачених рішенням про випуск (додатковий випуск), при 

розміщенні цінних паперів. 

 

 

Тема 8. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах 

інтернаціоналізації фінансової сфери 

План 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах невизначеності 

та ризиків 

2. Інтернаціоналізація фінансової сфери. 

3. Консалтинг в умовах інтернаціоналізації фінансової 

сфери 

 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах 

невизначеності та ризиків 

 

Під фінансовим консалтингом прийнято розуміти 

комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

фінансового управління з урахуванням використання усіх 

фінансових ресурсів організації-клієнта. 

Фінансовий бізнес-консалтинг спрямований на вирішення 

таких завдань: 

фінансові стратегічні завдання: максимізація прибутку 

підприємства, забезпечення інвестиційної привабливості 

підприємства, забезпечення фінансової стійкості в 

довгостроковому періоді; 
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поточні цілі (завдання): забезпечення збалансованості 

надходження грошових коштів (платоспроможності та 

ліквідності підприємства), забезпечення достатнього рівня 

рентабельності і продажів за рахунок гнучкої цінової політики і 

зниження витрат, запобігання банкрутства і відчутних 

фінансових втрат. Усі завдання тісно пов’язані між собою, і 

вирішуються в рамках фінансової політики підприємства, що має 

такі складові: облікова політика; кредитна політика – політика у 

взаєминах з банками, або по відношенню до кредитів взагалі; 

політика щодо управління витратами (метод регулювання витрат, 

класифікація витрат, частка постійних витрат у собівартості); 

податкова політика та податкове планування (оптимізація 

податкових платежів); дивідендна політика; політика управління 

грошовими коштами (у тому числі оборотними активами); 

інвестиційна політика (найбільш ефективна з фінансової точки 

зору). Потреба у фінансовому бізнес-консалтингу особливо 

актуалізується в наслідок невизначеності та ризиків в діяльності 

суб’єктів господарювання. Уточнимо, що ситуація 

невизначеності характеризується тим, що ймовірність настання 

результатів рішень або подій у принципі не може бути 

встановлено. 

Ситуацію ризику можна схарактеризувати як різновид 

невизначеності, коли настання тієї чи іншої події ймовірне, 

причому існує об’єктивна можливість кількісно оцінити 

відповідну ймовірність. Фактори, що породжують 

невизначеність господарської системи, уточнюють в певному 

порядку, а саме фактори: «першого порядку – зміни в 

природному середовищі; зміни у виробництві, техніці як природі, 

створеній людиною; зміни людини як предметнодіяльної істоти; 

другого порядку – недостатні дані про ці зміни, перешкоди, які 

виникають у процесі їх перетворення в інформацію. Обмежені 

можливості їх трансформування у знання; третього порядку – це 

асиметрія інформації, яка проявляється у грубому, природному 

чи стратегічному опортунізмі». Невизначеність можна 

трактувати як недостовірність (ефект «марева»), неоднозначність 

(ефект «нечіткості», «розпливчастості»). Існують різні підходи 

щодо трактування самого поняття «ризик». У теоріях 
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статистичного оцінювання рішень і розпізнання образів під 

ризиком розуміють математичне очікування функції негативних 

наслідків (шкоди) при розрахунку оцінки параметрів 

математичної моделі або структури. Близькими до поняття 

ризику є небезпека і уразливість, які аналізуються за умов 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Небезпека розраховується на основі теорії припущень, а 

уразливість залежить від ступеня підупадання певного об’єкта 

під вплив ризикової події. У цілому, зауважимо, що поняття 

ризик по-різному трактується в таких галузях знань, де воно є 

ключовим. Поширеною є така трактова. Ризик – це об’єктивне 

явище, його вимірювання можна здійснити математичним 

шляхом за допомогою теорії ймовірності та закону великих 

чисел. 

В умовах невизначеності та ризиків набуває поширення 

комплексна консультаційна послуга, як перевірка належної 

сумлінності – Дью Ділідженс (Due Diligence, DueD, DDG), що 

передбачає вивчення організації, її загальної системи управління, 

фінансового менеджменту, аналіз наявних угод, договорів, 

фінансових звітів, зобов’язань, інвестиційних можливостей. 

Види проведення Дью Ділідженс: фінансовий аналіз 

(financial due diligence), який дає висновок про здатність 

підприємства приносити дохід забезпечувати прибутковість; 

податковий аналіз (tax due diligence) – детальний аналіз 

податкових ризиків, сум обчислених та сплачених податкових 

платежів та їх динаміки, показників податкової та (або) 

бухгалтерської (фінансової) звітності та їх динаміки; факторів, 

що впливають на формування податкової бази, на основі чого 

робиться висновок про тяжкість податкового навантаження на 

підприємство та можливість податкової оптимізації; правова 

експертиза (legal due diligence) документів на предмет 

відповідності діяльності фірми нормативним актам у сфері 

цивільного, трудового права тощо, в процесі якої надаються 

рекомендації щодо зміни редакції документації підприємства на 

відповідність існуючим нормам юриспруденції. 

З метою визначення ризиків, що загрожують бізнесу слід 

здійснити такі кроки:  



 67 

1) виявлення ризиків: важливим є визначення факторів та 

подій, що можуть негативно вплинути на цілі компанії, бо 

ризики, які не будуть виявлені на цьому етапі не зможуть бути 

мінімізовані в майбутньому; 

2) оцінка ризиків: аналіз ризиків з метою визначення 

найбільш критичних з точки зору вірогідності, втрат і відповідно 

найбільш пріоритетних, що дозволяє визначити вузький спектр 

потенціальних ризиків на яких керівництву необхідно 

фокусуватись; 

3) управління ризиками: розробка заходів, що виключають 

або знижують рівень ризику, визначення попередніх строків 

впровадження та встановлення відповідальних, залучення 

додаткових ресурсів. 

Уточнимо, що може бути створений спеціальний 

функціональний відділ з ризик-менеджменту фірми 

(підприємства), що має працювати як: 

інформаційно-аналітичний відділ (аналіз та експертне 

оцінювання ризиків та прогнозування їх розвитку; 

інформаційне забезпечення суб’єктів ризик-менеджменту 

тощо); 

відділ методичного забезпечення та планування управління 

ризиками (розробка методики оцінки та моніторингу ризиків; 

складання планів; розподіл компетенції тощо); 

відділ контролю та моніторингу системи ризик-

менеджменту (оцінювання стану функціонування системи 

управління ризиками та визначення напрямів удосконалення); 

відділ адміністрування ризиків та їх правового 

забезпечення (розробка програм мінімізації ризиків та їх 

страхування; 

робота з претензіями споживачів та партнерів тощо). 

Але наявність такого відділу вимагає суттєвого збільшення 

витрат фірми, тому реалізація функцій ризик-менеджменту може 

бути передана за межі організації (аутсорсинг). Організації може 

бути вигідніше (доцільніше) передати систему ризик-

менеджменту або її окремі функції (наприклад, ідентифікація та 

оцінка ризику; управління окремими ризиками тощо) за межи 

організаційної структури. В практиці ризик-менеджменту такий 
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«субпідряд» називають аутсорсингом управління ризиком 

(субпідрядниками зазвичай виступають фінансові консультанти, 

страхові компанії і брокери, банки та інші фінансові організації 

тощо). Основні переваги аутсорсингу управління ризиками (Risk 

management outsourcing): відчутна економія на витратах 

пов’язаних з функціонуванням організаційної системи ризик-

менеджменту, бо організація має можливість відмовитись від 

необхідності включення до штату посад, професійна діяльність за 

якими, передбачає виконання функцій ризик-менеджменту, що з 

одного боку, заощаджує бюджет організації, а з іншого – 

дозволяє користуватися послугами висококваліфікованих 

фахівців. 

 

2. Інтернаціоналізація фінансової сфери. 

 

Інтернаціоналізація фінансової сфери породжує надмірну 

невизначеність та ризики, що висуває додаткові запити щодо 

фінансового бізнес-консалтингу. 

Уточнимо, що інтернаціоналізація фінансової сфери на 

сучасному етапі розгортається по трьох основних напрямах: 

1) інтернаціоналізація фінансових послуг з проникненням 

в економіку країн, що розвиваються, іноземних банків та інших 

фінансових установ; 

2) зростання міжнародних потоків акціонерного капіталу, 

враховуючи прямі іноземні інвестиції, обсяг яких останнім часом 

був більше, аніж потоки боргових обов’язків; 

3) посилення потоків боргових обов’язків, головними 

індикаторами яких є рівні процентних ставок і валютні курси. 

Все більш поширеними стають ідеї зміцнення симбіозу 

національних систем та міжнародної фінансової системи, 

відповідно до яких передбачається: 

– більш ефективний контроль над економічною політикою 

окремих країн на основі принципів максимальної відкритості та 

доступності відповідної макроекономічної та фінансової 

інформації; 

– моніторинг тенденцій в економічних взаємовідносинах 

між країнами окремих регіонів; 
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– створення більш ефективних механізмів задля 

врегулювання проблем, що пов’язані із заборгованістю на 

мікрорівні економічного життя, зокрема прийняття більш 

досконалих законів про банкрутство на національному рівні; 

– послідовна, обґрунтована та точно вивірена політика 

лібералізації руху капіталів, яка повинна забезпечити 

розширення доступу на міжнародний ринок капіталів багатьом 

країнам; – краща взаємодія національних та міжнародних 

інститутів кредитно-фінансової політики; 

– посилення кредитної та стабілізаційної потужності 

міжнародних фінансових організацій, у тому числі сумарного 

об’єму їхніх фінансових ресурсів. 

Прикметою інтернаціоналізації фінансової сфери може 

бути капітал, що функціонує за кордонами країни походження в 

обсягах накопичених іноземних активів, до складу яких 

залучають прямі та портфельні інвестиції (акції та боргові цінні 

папери), вимоги по банківських позиках, міждержавних кредитах 

тощо. Вивезення капіталу за межі національних кордонів є 

найпотужнішим фактором поглиблення фінансової глобалізації, 

зближення рівнів розвитку різних країн, створення атмосфери 

взаємної довіри і поваги інтересів у міжнародному середовищі. 

Слід зазначити, що експорт капіталу можливий лише за наявності 

в господарстві країни-експортера значних грошових заощаджень 

(нагромаджень), які здатні трансформуватися в капітал як для 

внутрішніх, так і для зовнішніх інвестицій. Без створення 

солідних вільних фінансових ресурсів у певному колі країн 

фінансова глобалізація розвиватися не може. 

Виводячи капітал за національні кордони, його власники 

керуються такими мотивами: 

а) зниження собівартості та підвищення 

конкурентоспроможності продукції внаслідок диверсифікації 

виробництва, збільшення ефективності корпорації та економії на 

масштабах, раціоналізації окремих операцій, зменшення 

податкового навантаження; 

б) здобуття доступу до природних чи людських ресурсів 

для надійного забезпечення власного виробництва; 
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в) подолання імпортних бар’єрів та завоювання нових 

ринків збуту своєї продукції, здобуття контролю над цими 

ринками, диверсифікації форм конкурентної боротьби на них; 

г) завоювання перспективо вигідної позиції відносно 

джерел ресурсів, ринків збуту, ресурсних потоків тощо, у тому 

числі – і з метою створення підґрунтя для здійснення політичного 

впливу на країнуреципієнта на державному рівні; 

д) досягнення цілі економічного знищення реальних або 

потенційних конкурентів. 

Визначальний вплив на міжнародний рух капіталів 

здійснюють показники прибутковості активів, у які робляться 

вкладення. Конкуренція за залучення прямих іноземних 

інвестицій на міжнародних ринках капіталів вимагає від 

національних урядів запровадження спеціальних сприятливих 

умов для діяльності іноземних інвесторів. Водночас проникнення 

до національної економіки іноземного капіталу може спричинити 

неоднозначні наслідки, створюючи низку загроз національній 

економічній безпеці країни-реципієнта. Слід особливо 

наголосити на тому, що в переважній більшості випадків ці 

загрози не є умисними, а випливають з реалізації основної 

цільової функції іноземної інвестиції – забезпечення 

максимальної прибутковості використання активів. Загрози 

обумовлені і особливістю інвестицій. Постійне збільшення 

швидкості фінансових потоків внаслідок розвитку систем 

електронних трансакцій, наявність у розвинених країнах світу 

значного фіктивного капіталу у вигляді цінних паперів, які не 

мають реального забезпечення, уможливлюють значні 

«припливи» та «відпливи» спекулятивних капіталів та дають 

підстави й надалі очікувати посилення загроз економічній 

безпеці держави внаслідок дії цього чинника. Проте значні 

загрози можуть виходити також і від прямих іноземних 

інвестицій. Насамперед, вони можуть вести до посилення 

залежності економіки від іноземного капіталу. Передусім це 

стосується інвестицій у підприємства, які здійснюють переважно 

експортне виробництво в рамках схем виробничої кооперації 

ТНК. Погіршення світової економічної кон’юнктури вестиме до 

згортання цих виробництв незалежно від економічного 
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становища всередині країни. ТНК формують міжнародні 

виробничі, науково-технічні зв’язки і співробітництво, 

виступають основними суб’єктами іллегалізації міжнародної 

економіки, враховуючи значну кількість випадків 

недобросовісної конкуренції, недостатню прозорість внутрішньо 

корпоративного руху факторів виробництва та продуктів праці, 

що дає можливість приховувати певну частину прибутку, 

одержану у країні перебування дочірньої компанії. ТНК цілком 

байдужі до економічного комплексу країни в цілому і 

орієнтуються на включення в систему міжнародного розподілу 

праці лише високоприбуткових сегментів економіки. Наслідком 

такого підходу є занепад менш дохідних галузей економіки, що 

посилює структурні диспропорції та конфлікт інтересів у 

національній економіці між рівнями підприємства, регіону та 

національної економіки. Небезпечними у цьому сенсі є також 

виробництва, які повністю забезпечуються імпортними 

комплектуючими і не мають ні власних технологій, ні 

можливості диверсифікувати джерела постачання. Потрібно 

усвідомлювати, що прямі інвестиції виступають для зарубіжних 

компаній способом завоювання ринків товарів та послуг, що 

створює певну зацікавленість у здобутті контролю над 

потенційними конкурентами – аж до припинення діяльності 

останніх. Внаслідок цього діяльність підприємств з іноземними 

інвестиціями цілком може вести до витіснення товарів 

національного виробництва з ринку, «відтягування» на себе 

дефіцитних ресурсів, «витискання» з ринку вітчизняних 

капіталів. Важливо, що такі процеси здійснюватимуться цілком 

природними ринковими засобами внаслідок різних «вагових 

категорій» зарубіжних корпорацій та вітчизняних підприємств. 

Вагому загрозу може становити відтік прибутків з країни. 

Зрештою, транснаціональний капітал з метою захисту своїх 

інтересів може здійснювати потужний політичний тиск на 

країну-реципієнта, змушуючи її вживати невигідні для 

національного виробника чи національної економічної безпеки 

заходи економічної політики, спонукаючи до 

зовнішньополітичних кроків, які не завжди відповідають 

національним інтересам. Як засвідчує міжнародна практика, є 
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цілком припустимими і навіть необхідними вимоги до іноземних 

інвестицій щодо збереження обсягів зайнятості, профілю 

підприємства, розширення експортного виробництва, кадрової 

політики, впровадження технологій, реінвестування прибутків, 

екологічних нормативів тощо. У багатьох країнах державою 

контролюється трансфертне ціноутворення у відносинах між 

дочірніми та материнською компаніями ТНК, обмежується 

доступ іноземців до фондового ринку, ринку землі. 

Головним ризикоутворюючим фактором фінансової 

системи в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери є 

поширення ознак ринкової економіки як самоорганізуючої 

системи на все світове господарство. Другий тип ризиків 

обумовлений мережевими структурами фінансових і 

організаційних систем, а саме: несиметричним розподілом 

інформації, яка, лише на перший погляд, є надмірною, а в 

реальній дійсності доступна не для всіх і розповсюджується 

нерівномірно. До того ж слід зазначити, що інформація поміж 

вузлами мережевої системи (фінансовими центрами) обертається 

в режимі реального часу, внаслідок чого порушення в одній 

частині системи миттєво поширюється на всю систему. Ризик 

фінансової нестабільності може бути суттєво знижений за 

допомогою раціональної макроекономічної політики на 

національному рівні, тісного міжнародного співробітництва та 

подальшого вдосконалення архітектури світової фінансової 

системи, спрямованих перш за все на попередження кризових 

явищ. 

 

 

3. Консалтинг в умовах інтернаціоналізації фінансової 

сфери 

 

В умовах інтернаціоналізації фінансової сфери важливу 

роль відіграє консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки всіх 

суб’єктів економіки: домогосподарства, підприємства та 

держави. Умови досягнення фінансової безпеки держави 

впливають на регуляторні правила, яких мають дотримуватися як 

домогосподарства, так і фірми. 
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Тому консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки має 

ґрунтуватися на усвідомленні сутності та складових саме 

фінансової безпеки держави, яка має такі характеристики: 

1) це – важлива складова економічної безпеки держави, що 

базується на незалежності, ефективності і 

конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери; 

2) це стан захищеності та стійкості розвитку фінансових 

відносин, що формуються на різних рівнях і в різних сферах 

фінансової системи та досягається шляхом реалізації заходів по 

нейтралізації як внутрішніх, так і зовнішніх загроз.  

Внутрішні загрози фінансовій безпеці України переважно 

породжуються: 

дезорганізацією фінансово-кредитної системи та 

послабленням її регулятивних функції в сфері формування та 

виконання бюджету, цілеспрямованого інвестування 

пріоритетних галузей економіки, протидії інфляції, превенції 

втечі капіталу за кордон та створення передумов для розвитку 

підприємництва;  

звуженням внутрішнього фінансового ринку та 

послабленням ролі внутрішніх соціально-економічних 

стимуляторів економічного зростання; 

криміналізацією економічних відносин, зростом корупції; 

збільшенням фінансових утрат в наслідок посилення 

соціальної напруженості в економічній сфері. 

Серед основних причин виникнення зовнішніх загроз 

фінансової безпеки в умовах інтернаціоналізації фінансової 

сфери слід, виокремити:  

з метою оптимізації фінансового стану підприємства 

можуть утворюватися різні форми фінансово-промислових 

корпоративних об’єднань (ФПКО), що визначає розвиток 

процесу транснаціоналізації світового господарства на фоні 

зростання автономізації субдержавних суб’єктів (ТНК, ТНБ та 

ін.), що мають значну фінансову владу та істотний вплив на 

господарські комплекси окремих країн, і посилення конкуренції 

на міждержавному рівні; 

постійне зростання як самої маси, так і мобільності 

капіталів, що сприяє концентрації фінансових ресурсів як на 
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макро-, так і на мегарівнях, в умовах посилення залежності 

національних економік від іноземного короткострокового 

спекулятивного капіталу, що зумовлює вразливість їх фінансових 

систем; 

високу ступінь мобільності та взаємозалежності 

фінансових ринків на основі новітніх інформаційних технологій; 

різноманіття фінансових інструментів та постійний їх 

динамізм; 

нестійкість світової фінансової системи, виникнення 

кризових явищ, неспроможність сучасних фінансових інститутів 

(світових включно) ефективно їх контролювати. 

Розрізняють як позитивні ефекти ФПКО: 

можливість масштабного виробництва товарів і надання 

послуг; 

сприяння розвитку галузей економіки і регіонів держави; 

створення нових робочих місць; 

ефективне використання ресурсів; 

підвищення інвестиційної активності; 

перспектива фінансування масштабних проектів, так і 

негативні, що напряму обумовлені визначеними перевагами, а 

саме: концентрація значних фінансових ресурсів, що допускає їх 

контроль над галузями та регіонами та забезпечує можливість 

впливати на темпи розвитку національної економіки. 

Метою створення ФПГ можна вважати: 

підвищення ефективності діяльності окремих підприємств 

– учасників групи на основі об’єднання та раціонального 

використання матеріальних, технологічних, фінансових та 

інформаційних ресурсів; 

розвитку діючих і створення нових економічних відносин; 

реалізації інвестиційних проектів; 

підвищення конкурентоздатності продукції; 

розширення ринків збуту та створення робочих місць; 

проведення активної товарної політики; 

забезпечення безперебійних поставок і збуту продукції; 

забезпечення структурної перебудови національної 

економіки, підвищення ефективності її управління, планування і 
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регулювання; підвищення експортного потенціалу і 

конкурентоспроможності українських підприємств. 

В Україні господарських структури підпадають за 

неформальними ознаками під визначення промислово-

фінансових груп, загальний інтеграційний ефект від яких 

досягається від двох видів синергійного ефекту – операційного 

(ефект агломерації, економія витрат на проведення НДДКР, 

ефект комбінування і комплексного використання ресурсів, 

збільшення розміру ринкової ніші) і фінансового (створення 

податкових щитів, можливість купівлі компанії за ціною нижчою 

від балансової, фінансова диверсифікація) а також формування 

інноваційно-інвестиційного потенціалу. 

Фінансові групи, що здійснюють діяльність у сфері 

банківських, страхових послуг та на ринку цінних паперів, у 

широкому розумінні являє собою об’єднання юридичних осіб, 

пов’язаних між собою через механізм контролю або впливу. Вони 

часто діють у декількох юрисдикціях і можуть поєднувати кілька 

відносно незалежних юридичних осіб. Для досягнення 

синергізму та економії коштів фінансові групи використовують 

ряд юридичних осіб і структур і користуються відмінностями в 

їхньому оподаткуванні, контролі й регулюванні у різних секторах 

фінансового ринку та в різних країнах. Відповідно до стандартів 

IAIS існують різні види фінансових груп, їх спектр – від 

національних однорідних груп до міжнародних неоднорідних 

фінансових конгломератів. Система регулювання та нагляду за 

фінансовими групами розподіляється на дві точки зору щодо 

їхньої сутності: – фінансова група вважається однією 

диверсифікованою економічною одиницею, яка об’єднує ризики. 

– фінансова група складається з безлічі окремих юридичних осіб, 

виходячи з чого існуючі механізми контролю можна розділити на 

дві групи. При комплексному (консолідованому) підході вимоги 

до капіталу пред’являються до консолідованих активів і пасивів 

на рівні материнської компанії. Передбачається, що ці активи і 

пасиви вільно обертаються в межах групи. Зважений на ризик 

агрегований підхід передбачає, що вимоги до капіталу 

застосовуються до окремих регульованих компаній у межах 

фінансової групи. Основними результатами загальносвітових 
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дискусій про специфіку злиттів та поглинань M&A (Mergers & 

Acquisitions) у сучасній економіці, про різні форми державного 

регулювання даних процесів є визначення, що це непросте 

об’єднання декількох майнових комплексів (підприємств) і 

трудових колективів й специфічне явище сучасної економіки 

пов’язане з корпоративною організацією капіталу з метою 

створення умов для економічної концентрації. Злиттям (merger) 

називається об’єднання двох компаній з метою створення однієї, 

при цьому компанія, що поглинає, приймає зобов’язання та 

активи компанії, що поглинається. Для визначення угод такого 

типу використовується термін «статутне злиття» (statutory 

merger), що являє собою злиття двох компаній, в якому компанія-

ціль стає дочірньою структурою чи частиною «дочки» 

материнської компанії та субсидіарне злитті (reverse subsidiary 

merger), при якому дочірнє підприємство материнської компанії 

вливається до компанії-цілі. Злиття відрізняється від консолідації 

(consolidation), що являє собою об’єднання підприємств, в якому 

компанії зливаються для утворення 309 Chapter «Economic 

sciences» абсолютно нової компанії, тобто створюється нова 

юридична особа. Термін «поглинання» (takeover) є більш 

невизначеним та іноді має відношення лише до недружніх угод, 

в інших випадках він використовується для позначення як 

дружнього, так і недружнього поглинання. Основним 

мотивуючим фактором злиттів і поглинань є синергійний ефект, 

що виражається в створенні додаткової вартості від цього 

інтеграційного процесу. M&A-трансакції поділяють на три види: 

горизонтальні (злиття двох конкурентів), вертикальні 

(об’єднання юридичних осіб, між якими існують чи можуть 

існувати правовідносини продавця і покупця) та конгломеративні 

(об’єднання компаній, які не є ні конкурентами, ні партнерами 

(покупцями, продавцями). Існує поділ M&A на внутрішні 

(inbound), що передбачають придбання іноземною компанією 

національної компанії, та зовнішні (outbound) трансакції, коли 

національна компанія придбаває іноземну компанію. В Україні 

переважним чином відбуваються inbound M&A. Слід 

підкреслити, що рекомендації в рамках фінансового бізнес-

консалтингу в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери 
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відносно використання операцій злиття та поглинання, що 

проведені з дотриманням вимог законодавства, а також прав та 

законних інтересів усіх учасників процесу є такими, що 

розглядаються як цілком прийнятні інструменти розвитку бізнесу 

в усьому світі. Узагальнюючи аналіз тенденцій і закономірностей 

M&A-трансакцій в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери, 

можна зробити такі висновки: 

– перспективність M&A-угод визначається: можливістю 

залучення додаткових ресурсів, що сприятиме отриманню 

синергійного ефекту (взаємодоповнююча дія активів); 

зростанням якості управління та подоланням неефективності 

діяльності; географічним розширенням функціонування; 

особистими мотивами менеджерів; 

– технологічно диверсифіковані іноземні компанії 

звичайно проникають на нові ринки через поглинання місцевих 

фірм; 

– великі ТНК випереджають дрібніші компанії за кількістю 

M&Aугод, хоча через зниження трансакційних витрат 

активізуються невеликі фірми;  

– у випадку коли злиттями управляють технології і 

глобалізація економіки, а не бажання компаній домінувати на 

ринках і підвищувати ціни, можна говорити про позитивні 

наслідки (у першу чергу – ефект масштабу); інакше позитивні 

наслідки можуть бути короткостроковими й в основному на рівні 

самих підприємств; 

– для обмеження негативних наслідки процесів M&A і 

недопущення надмірної концентрації, антиконкурентної 

поведінки і підвищення цін, необхідним є контроль з боку 

держави, основними напрямами такого контролю в розвинених 

країнах мають бути: антимонопольне регулювання, ревізування 

операцій з цінними паперами, оптимізація оподатковування, бо 

від діапазону податкових виплат залежить і безпосередня 

вартість угоди злиття або поглинання.  
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