
61ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 332.024–0.28.46(477.87) 

Бондаренко В.М.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

доцент кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту
Ужгородського національного університету,

старший науковий співробітник 
Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень 

Національної академії наук України
Чубарь О.Г.

кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів і банківської справи
Ужгородського національного університету,

старший науковий співробітник 
Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень 

Національної академії наук України

ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 
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У статті висвітлено особливості організаційно-консультаційної підтримки пріоритетних видів економічної діяльності в Закар-
патській області. Для аналізу використано результати опитувань трьох груп респондентів: представників органів влади, пред-
ставників бізнесу та представників громадських, консалтингових, консультаційних організацій. Зроблено висновок про низький 
попит як на традиційні види послуг (консультаційні, організаційні, аналітичні тощо), так і на сучасні (консультування з питань 
архітектури, інжинірингу, навколишнього середовища, безпеки тощо) з боку суб’єктів підприємництва. 
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Постановка проблеми. Зміна поглядів на природу 
нематеріальних активів змушує підприємства шука-
ти нові принципи й технології управління ресурсами 
для забезпечення стійких конкурентних переваг. Се-
ред головних детермінантів конкурентоспроможності 
українських підприємств у період економіки знань є 
такі: інновації, нові знання, нематеріальні активи. 

На сьогодні консультування розглядається як 
невід’ємна інфраструктурна складова сучасного бізне-
су, що за останні десятиліття стала потужною сферою 
економіки багатьох країн. Визначальна роль консуль-
тування в сучасній економіці підприємства пов’язана 
передусім із сутністю інтелектуального продукту, 
який створюють консалтингові компанії для органі-
зацій-клієнтів з метою посилення їх конкурентних 
переваг, сприяючи мобілізації й ефективному вико-
ристанню матеріальних і нематеріальних ресурсів [1].

Крім того, посиленню ролі й розвитку ринку кон-
сультаційних послуг в Україні сприяла й інтеграція 
нашої держави у світовий економічний простір. 

Загалом історія становлення та розвитку ринку 
консультаційних послуг в Україні характеризується 
певними особливостями, проблемами й перспектива-
ми, які потребують дослідження як на макрорівні, 
так і на рівні регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження тенденцій розвитку ринку управлін-
ського консультування в Україні, яке проводилося 
українською асоціацією менеджмент-консультантів 
(УАМК) спільно з Pricewaterhouse Coopers, свідчить 
про активний інтерес бізнесу до такого роду діяль-
ності. Про своє позитивне ставлення до співробітни-
цтва з консалтинговими фірмами заявили 70% опи-
туваних керівників і топ-менеджерів вітчизняних 
підприємств, котрі підкреслили особливу користь 
консалтингу у сфері вдосконалення процесів ведення 
бізнесу, стратегічного планування, упровадження ін-
формаційних систем і технологій [2].

Серед інших аналітичних досліджень та оцінок 
ринку консалтингових послуг в Україні необхідно ви-
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ділити дослідження аналітиків Європейської асоціа-
ції менеджмент-консультантів (European Federation 
of Management Consultancies Associations) [3], жур-
налу «Експерт» [4], експертні оцінки вітчизняних 
дослідників В. Верби [1], К. Ковальської [5], С. Коза-
ченко, В. Новицького [6], В. Кременя [7], О. Трофі-
мової [8], Т. Тучика [9].

Ґрунтовних і системних досліджень з приводу 
розвитку й ефективності надання консалтингових, 
інформаційних та інших видів послуг для суб’єктів 
підприємницької діяльності на рівні Закарпатської 
області практично не проводилось. Існує окрема точ-
кова інформація про проекти, спрямовані на консуль-
таційну підтримку бізнесу. Саме тому актуальними є 
дослідження сфери консультаційних послуг, що на-
даються для підприємств області, оцінка її ефектив-
ності й відповідності наявним потребам бізнесу. 

Постановка завдання. З урахуванням викладе-
ного вище, мета дослідження полягає у виявленні 
особливостей, проблем і тенденцій у сфері надання 
консультаційних, інформаційних, аналітичних по-
слуг для бізнесу в Закарпатській області через ком-
понування емпіричних методів, власних досліджень 
та оцінок авторів-експертів.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
стовірно оцінити розмір консалтингового ринку в 
економіці України та області досить складно. Це зу-
мовлено відсутністю окремого виду діяльності, що 
регламентований КВЕДом і надає консультаційні 
послуги, відсутністю обліку інформації, що характе-
ризувала б ефективність діяльності цих організацій; 
тінізація діяльності, і, як результат, значні статис-
тичні похибки в показниках функціонування та об-
сягів діяльності консалтингових структур.

Так, згідно із Класифікатором видів економіч-
ної діяльності, до консультативних послуг належать 
такі види діяльності, як консультування з питань ко-
мерційної діяльності й керування (70.22), надання 
консультаційних послуг, управлінської й організа-
ційної підтримки компаніям та іншим організаціям 
з питань керування, корпоративного стратегічного й 
оперативного планування, визначення напрямів роз-
витку бізнесу, управління змінами, зниження собі-
вартості та інших фінансових питань, маркетинго-
вих цілей і політики, кадрової політики, стратегії 
виплат компенсацій і пенсій, планування вироб-
ництва та контролю. Надання комерційних послуг 
може включати консультування, управлінську й ор-
ганізаційну підтримку компаній і громадських ор-
ганізацій відносно такого: проектування методики 
бухгалтерського обліку та правил, програм ведення 
звітності, процедур контролю виконання коштори-
су консультування й підтримки компаній і громад-
ських організацій у сфері планування, організацій-
них заходів, забезпечення ефективності та контролю, 
інформації з питань управління тощо, розроблення 
програмних додатків і програм для бухгалтерсько-
го обліку (62.01), юридичні послуги та представни-
цтво (69.10), діяльність у сфері бухгалтерського об-
ліку, банківських операцій і аудиту, консультування 
щодо оподатковування (69.20), консультування з 
питань архітектури та інжинірингу (71.11, 71.12), 
консультування з питань навколишнього середови-
ща, агрономії, безпеки тощо (74.90), консультування 
із заповнення вакансій і пошуку персоналу (78.10), 
консультування у сфері освіти (85.60) [10]. 

Усі ці види діяльності можна умовно зарахувати 
до сфери організаційно-консультаційної підтримки 
бізнесу як загалом у державі, так і на регіональному 
рівні. Однак методологія та практика обліку показ-

ників у розрізі зазначених видів діяльності Держав-
ною службою статистики є досить обмеженою. Саме 
тому низка дослідників використовує експертні ме-
тоди для вивчення ринку консалтингових послуг в 
Україні.

За даними сайту «Аграрний сектор України» [11], 
на сьогодні більшість вітчизняних консультаційних 
фірм надають у процесі своєї діяльності послуги з 
управлінського, фінансового, юридичного консульту-
вання. До 40% консультаційних фірм у свій асорти-
мент включають таке:

• послуги з маркетингу (маркетинг, управління 
маркетингом і збутом);

• консалтингові послуги з питань оцінки ризиків, 
розміщення, купівлі, оцінювання цінних паперів;

• консультації з питань оподаткування, зовніш-
ньоекономічної діяльності.

За експертними дослідженнями В.А. Верби [1], 
найчастіше в Україні підприємства харчової про-
мисловості користуються фінансовими послугами та 
послугами з операційного менеджменту, а у сфері 
машинобудування взагалі всі види консультаційних 
послуг є мало затребуваними.

Для виявлення тенденцій, проблем та особли-
востей формування й розвитку системи організа-
ційно-консультаційної підтримки на рівні регіону 
науковцями Закарпатського регіонального центру 
соціально-економічних і гуманітарних досліджень у 
межах виконання теми «Регіональні та субрегіональ-
ні підходи щодо підтримки пріоритетних видів еко-
номічної діяльності» у 2013-2014 рр. було проведено 
опитування представників органів влади, бізнесових 
структур і неурядового сектора. До пріоритетних 
(значимих у розвитку) видів економічної діяльності 
на основі багатокритеріального відбору у межах про-
екту зараховано сільське, лісове господарство, хар-
чова, деревообробна промисловість, виробництво ме-
блів, машинобудування та туристична сфера.

Результатами опитування охоплено 44 представ-
ники приватних і неурядових організацій, які нада-
ють консультаційні послуги й зареєстровані у межах 
Закарпатської області, 60 найуспішніших представ-
ників підприємств зазначених видів економічної ді-
яльності та 30 представників районних і міських ор-
ганів влади.

Перевагою авторського підходу до опитування є 
включення до групи респондентів і представників ор-
ганів влади, які також надають консультаційні по-
слуги, та, як виявили результати опитування, досить 
успішно реалізовують ці функції. Крім того, саме че-
рез ці управлінські структури й організаційні відді-
ли держава може напряму підтримувати розвиток 
бізнесу в регіоні та країні загалом. 

Організаційно-консультаційна підтримка розви-
тку пріоритетних видів діяльності економіки регі-
ону формує і визначає ефективну взаємодію та ко-
мунікації між підприємствами, сприяє скороченню 
нераціональних витрат на пошук інформації, прове-
дення аналітичних досліджень, забезпечує надання 
ряду важливих послуг. З урахуванням зазначеного, 
під час проведення опитування респондентам у За-
карпатській області було запропоновано відповісти 
на питання щодо розвитку такої підтримки та її зна-
чення для пріоритетних видів економічної діяльності 
в регіоні. Результати опитування виявилися такими.

Бізнес вважає найбільш ефективною у сфері ін-
формаційно-консультативного обслуговування діяль-
ність податкових служб, зокрема в частині консуль-
тацій і семінарів з податкового законодавства (18,3% 
за всіма видами діяльності). На другому місці за зна-
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чимістю діяльність установ Пенсійного фонду Укра-
їни (11,7%), на третьому – Обласного управління 
лісогосподарських агропромислових господарств, а 
четверте місце посіли економічні відділи РДА, які 
надають підприємствам відповідних територій різно-
сторонню, насамперед інформаційно-консультатив-
ну, підтримку (табл. 1).

У розрізі видів економічної діяльності картина 
за результатами опитування неоднозначна й відріз-
няється кардинально. Так, частина представників 
видів економічної діяльності в області взагалі не 
висловила своєї точки зору щодо ефективності тих 
чи інших організацій. Підприємства з виробництва 
меблів не дали жодної оцінки цій діяльності. Лісо-
ве, сільське господарство та харчова промисловість 
зовсім не оцінили як більш-менш ефективну діяль-
ність половини й більше з виділених для опитування 
організацій. Це, на нашу думку, може свідчити про 
необізнаність, нехтування та про недовіру бізнесу до 
послуг таких структур у регіоні. На даному етапі під-
приємства не вбачають великої користі від їх утри-
мання й відповідно не звертаються до цих установ.

Підтвердженням цього можна вважати й дані, які 
свідчать, що підприємства не відчувають особливої по-
треби в додаткових консультаційно-інформаційних по-
слугах, за винятком юридичних. Більше того, на нашу 
думку, можна говорити про незнання чи неволодіння 
підприємницькими структурами інформацією щодо 
можливостей отримання ряду інформаційно-консуль-
таційних послуг та їх ролі в підвищенні ефективності 

власної діяльності. Крім того, спрацьовує небажання 
підприємницьких структур області витрачати зайві ко-
шти на оплату послуг цих організацій.

Громадські, консультаційні фірми та інші респон-
денти, зараховані до сфери підтримки бізнесу, зазна-
чають про переважне надання на обласному рівні 
інформаційних послуг (22 відповіді із 44), а також 
послуг із складання бізнес-планів (відповідно 17), 
консультацій з питань оподаткування та звітності 
(16). Разом з тим цими організаціями практично не 
надаються послуги з підвищення кваліфікації ка-
дрів, рекламні й послуги із захисту інтересів малого і 
середнього бізнесу в органах влади, судових органах.

Опитані громадські організації найчастіше консуль-
таційно-інформаційні послуги надають представни-
кам сільського господарства, харчовій промисловості 
й туризму. Для представників сільськогосподарсько-
го бізнесу та харчової промисловості вони найчастіше 
надають інформаційні послуги й послуги із складання 
бізнес-планів, а для туризму додатково і консультації 
з питань оподаткування та звітності. Для інших ви-
браних видів діяльності чіткого домінування певних 
видів послуг не спостерігається. 

Серед найбільших проблем, з якими допомагають 
упоратись бізнесу консультативно-інформаційні струк-
тури, є такі: незрозумілість реєстраційних процедур 
(45,4%), брак досвіду чи знань при розробці бізнес-пла-
нів (15,3%) та складнощі податкового законодавства 
(14,6%) загалом по регіону (табл. 2). Перша з зазна-
чених проблем виділена всіма опитаними представни-

Таблиця 1
Організації/установи, які найбільш ефективні з точки зору надання консультаційно-інформаційних 

послуг, на думку представників бізнесу в Закарпатській області, 2013 р. 
(розподіл відповідей за структурою, %)*

Види організацій СГ ХП ЛГ ДОП ВМ Т МБ Усього 
по області 

ДПА (консультації та семінари з податкового 
законодавства) 11,1 38,5 0,0 30,0 0,0 7,1 16,7 18,3

ПФУ (консультації щодо єдиного внеску) 0,0 30,8 0,0 10,0 0,0 0,0 33,3 11,7

Аудиторські компанії (консультації) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 16,7 3,3

Економічний відділ РДА 11,1 0,0 0,0 10,0 0,0 7,1 16,7 6,7

Відділ туризму РДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 1,7

Обласне управління лісового та мисливського 
господарства 0,0 0,0 14,3 10,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Обласне управління лісогосподарських 
агропромислових господарств 22,2 0,0 14,3 20,0 0,0 0,0 0,0 8,3

РЦЗ 11,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Не відповіли 44,4 30,8 71,4 0,0 100,0 71,4 16,7 41,7

*СГ – сільське господарство; ХП – харчова промисловість; ЛГ – лісове господарство; ДОП – деревообробна промисло-
вість; ВМ – виробництво меблів; Т – туризм; МБ – машинобудування

Таблиця 2
Потреби у видах послуг (у розрізі видів діяльності), які задовольняються громадськими 

та консультативними організаціями в Закарпатській області, 2013 р., %

Види послуг СГ ХП ЛГ ДОП ВМ Т МБ Усього 
по області

Незрозумілість реєстраційних процедур 23,4 44,9 16,0 18,2 22,9 65,9 22,9 45,4

Складнощі податкового законодавства 7,4 14,3 32,0 36,4 20,0 5,5 20,0 14,6

Ведення бухгалтерської документації 6,4 12,2 12,0 13,6 17,1 3,7 17,1 10,6

Брак досвіду чи знань при розробці бізнес-планів 9,6 18,4 18,0 20,5 25,7 11,0 25,7 15,3

Проблеми з упровадженням нових технологічних 
процесів 3,2 6,1 6,0 6,8 8,6 1,8 8,6 4,5

Митне оформлення 2,1 4,1 16,0 4,5 5,7 5,5 5,7 5,7

Правовий захист і супровід 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 1,3

Пошук джерел фінансування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 2,5

Розробка маршрутів екскурсії зльотів туристів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Усього (максимум балів з урахуванням 
пріоритетності) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ками бізнесу, однак особливої гостроти вона набула 
для сфери туризму (65,9%), харчової промисловості 
(44,9%). Про складнощі податкового законодавства за-
свідчують деревообробні та лісогосподарські підприєм-
ства (36,4 та 32%, відповідно) Закарпатської області. 

З метою виявлення найбільш успішного досвіду 
у сфері надання консультаційно-інформаційних по-
слуг, на думку представників громадських та кон-
сультативних організацій, до анкет було включено 
відповідне питання. Явним лідером за результата-
ми такого опитування була визнана фірма ТОВ «Тя-
чів Аудит», яка співпрацює з підприємствами всіх 
пріоритетних видів діяльності. Районний ресурсний 
центр громад, обласний ресурсний центр громад у 
межах проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» (2011–2015 рр.), управління економіки Бе-
регівської РДА посіли друге місце у вказаному опи-
туванні. Прикро, що про діяльність такої регіональ-
ної структури, як Агенція регіонального розвитку та 
європейської інтеграції, майже нічого не відомо на 
обласному рівні, і вона не стала активним учасником 
та інструментом підтримки економічного розвитку.

Оцінка функціональної ролі організаційно-інфор-
маційного забезпечення бізнесу засвідчує, що для 
сфери сільського господарства й харчової промисло-
вості актуальною є інформаційна підтримка з питань 
стандартів якості продукції, що цілком зрозуміло в 
контексті євроінтеграційних процесів України та на-
мірів сільськогосподарських виробників регіону по-
ступово адаптовуватись до європейських вимог на 
ринку харчової продукції. Консультування з питань 
реєстрації та проходження дозвільних процедур не 
забезпечене достатньою мірою, і про це зазначили всі 
пріоритетні види діяльності, крім машинобудування. 
Консультування з упровадження нових технологій є 
недостатнім для харчової промисловості, сільського 
господарства та сфери туризму, а для інших видів 
діяльності ці види послуг або задоволені повною мі-
рою, або незатребувані через технологічний рівень 
розвитку виробничих процесів. Щодо машинобуду-
вання, то, оскільки більшість цих підприємств у регі-
оні працює за давальницькими схемами, питаннями 
вирішення організаційно-консультаційної підтримки 
займається частіше за все інвестор чи материнські 
компанії. Саме цим можна пояснити відсутність від-
повідей щодо додаткових потреб у послугах опитува-
них представників бізнесу галузі машинобудування.

Також опитування засвідчило, що найбільш очі-
куваним є створення осередків зеленого туризму (13) 
як структур, котрі сприятимуть подальшому розви-
ткові. Причому таку відповідь надали не лише пред-
ставники сфери туризму, а й сільського господарства 
та харчової промисловості, адже для них створення 
таких осередків буде важливим фактором зростання й 
успішного розвитку. Також для цих трьох пріоритетів 
доцільним є розвиток кооперативів, серед них обслу-
говуючих, та інформаційно-туристичних центрів.

Висновки з проведеного дослідження:
1. У цілому проведене опитування виявило низь-

ку ефективність і незначне поширення консультатив-
но-інформаційної та аналітичної підтримки бізнесу 
в регіоні, що свідчить про те, що ринок консульта-
ційних послуг перебуває на стадії формування. Най-
більш ефективною визнано роботу податкових служб 
у частині консультацій та семінарів з податкового 
законодавства, діяльність установ Пенсійного фонду 
України й економічних відділів РДА, тобто держав-
них структур, зобов’язаних функціонально забезпе-
чувати суб’єктів економіки відповідною підтримкою 
інформаційно-аналітичного змісту.

2. Більшість підприємств з опитаних пріоритет-
них видів діяльності регіону взагалі не висловила 
власних позицій щодо оцінки ефективності такого 
роду підтримки та не зазначила про потребу в до-
даткових консультаційно-інформаційних послугах, 
за винятком юридичних. Загалом по регіону недо-
статньою є підтримка як у площині надання тради-
ційних і найпростіших інформаційно-консультацій-
них послуг (інформаційні, бухгалтерські, з питань 
оподаткування тощо), так і послуг більш складного 
рівня (наприклад, інжиніринг, фінансові послуги). 
Щодо попиту на останні зазначені види послуг, то 
такі обставини можуть бути спричинені або висо-
кою вартістю цих послуг для підприємств, або їх 
низькою якістю чи взагалі відсутністю в регіоні.

3. За результатами опитування слід визнати, що 
зовсім не затребуваними з боку бізнесу є послуги 
інжинірингу, бізнес-проектування, стратегічного 
управління й менеджменту, із залучення фінансо-
вих ресурсів тощо. Проте саме ці послуги здатні 
сприяти довгостроковому зростанню та структур-
ним змінам у діяльності підприємств. Причинами 
такого є або простота технологічних процесів, що 
використовуються підприємствами, відсутність ін-
новацій; або задоволення потреб у цих послугах ор-
ганізаціями інших областей, країн, материнськими 
компаніями ТНК.

4. Відображені результати будуть використані 
при розробці заходів щодо розбудови мережі органі-
заційної, аналітичної, інформаційної, консалтинго-
вої та інших видів підтримки економіки в Закарпат-
ській області. 
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