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Волошан І. Г., Волковська Я. В. Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення  
в бухгалтерському обліку

З метою оптимізації діяльності все більш популярним стає залучення аутсорсингових компаній для передання певного процесу чи отримання 
консультацій. Незважаючи на розповсюдженість у практиці цього виду діяльності, недостатньо розглянутими залишаються саме методичні 
засади надання консалтингових послуг та особливості відображення такого процесу в обліку. Метою статті є розробка методичних реко-
мендацій з надання консалтингових послуг та їх відображення у бухгалтерському обліку. Результатом є розгляд та узагальнення методичних 
засад процесу надання консалтингових послуг з уточненням його етапів. Виділено варіанти обліку надання консалтингових послуг залежно від 
сутності консалтингового продукту. Запропоновано зміст звіту з надання консалтингових послуг. Наведені методичні засади процесу надання 
консалтингових послуг та звіт з надання консалтингових послуг дозволяють систематизувати консалтинговий продукт відповідно до сутнос-
ті замовлення клієнта. Перспективами подальших досліджень є розробка технології відображення бізнес-процесів, що виникають при наданні 
консалтингових послуг, у комп’ютерних облікових системах.
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Волошан И. Г., Волковская Я. В. Особенности предоставления 
консалтинговых услуг и их отображение в бухгалтерском учёте

С целью оптимизации деятельности всё более популярным стано-
вится привлечение аутсорсинговых компаний для передачи опреде-
ленного процесса или получения консультаций. Несмотря на распро-
страненность в практике этого вида деятельности, недостаточно 
рассмотренными остаются именно методические основы оказания 
консалтинговых услуг и особенности отражения такого процесса  
в учете. Целью статьи является разработка методических рекомен-
даций по оказанию консалтинговых услуг и их отражение в бухгал-
терском учете. Результатом является рассмотрение и обобщение 
методических основ процесса предоставления консалтинговых услуг 
с уточнением его этапов. Выделены варианты учета предоставления 
консалтинговых услуг в зависимости от сущности консалтингового 
продукта. Предложено содержание отчета по предоставлению кон-
салтинговых услуг. Приведённые методические основы процесса пре-
доставления консалтинговых услуг и отчет по предоставлению кон-
салтинговых услуг позволяют систематизировать консалтинговый 
продукт в соответствии с сущностью заказа клиента. Перспекти-
вой дальнейших исследований является разработка технологии ото-
бражения бизнес-процессов, которые возникают при предоставлении 
консалтинговых услуг, в компьютерных учётных системах.
Ключевые слова: консалтинговые услуги, учет, консалтинговая ком-
пания, консалтинговый продукт.
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Voloshan I. G., Volkovska I. V. The Peculiarities of Providing Consulting 
Services and Their Reflection in Accounting

In order to optimize activity, outsourcing companies are becoming more and 
more popular to transfer a certain process or receive consultations. Despite 
the prevalence in practice of this type of activity, the methodical bases of 
consulting services rendering and peculiarities of reflection of such process 
in accounting remain insufficiently considered. The article is aimed at de-
veloping methodical recommendations on rendering consulting services 
and their reflection in accounting. The result is consideration and general-
ization of methodical bases of the process of providing consulting services 
with clarification of its stages. The options of accounting for the provision 
of consulting services depending on the nature of the consulting product 
are allocated. The content of the report on providing consulting services is 
suggested. The given methodical bases of the process of rendering of con-
sulting services and the report on rendering of consulting services allow to 
systematize the consulting product in accordance with the essence of the 
client’s order. Prospect for further research is the development of technology 
for reflecting the business processes that arise in the provision of consulting 
services in the accounting computer systems.
Keywords: consulting services, accounting, consulting company, consulting 
product.
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В умовах економіки знань стає необхідним впро-
вадження інновацій у діяльність підприємства, 
у зв’язку з чим набуває розвитку консалтинг 

як інтелектуальна платформа створення інновацій, 
адже з метою покращення конкурентних позицій 
клієнтських організацій консалтинговим компаніям 
доводиться постійно шукати нові методи підвищен-
ня ефективності діяльності клієнтів. Специфікою 
консалтингових компаній є те, що результатом діяль-
ності є «знаннєвий продукт», який залежить від осо-
бливостей функціонування клієнтських організацій, 
і внаслідок того, що кожен клієнт потребує індиві-
дуального підходу, вирішення завдань, що постають 
перед консалтинговими компаніями, також носить 
індивідуальний характер. Тому стає необхідним до-
слідження особливостей обліку надання консалтин-
гових послуг залежно від сутності консалтингового 
продукту та документування результатів, що підтвер-
джує актуальність цього дослідження.

Питаннями сутності консалтингу, його різно-
видами та аспектами надання займались такі вчені 
та економісти-практики, як М. Кубр, В. А. Соколен-
ко, О. Ю. Лінькова, О. О. Охріменко, А. Д. Кухарук,  
О. В. Кленін, В. А. Верба та інші. Проте недостатньо 
вивченим є методичне забезпечення процесу надання 
консалтингових послуг, а також те, яким чином необ-
хідно відображати в бухгалтерському обліку подібні 
операції, що збільшує актуальність цього дослідження.

Метою роботи є формування методичних реко-
мендацій з надання консалтингових послуг та їх відо-
браження в бухгалтерському обліку підприємств.

Як зазначає ряд авторів на чолі з О. В. Фінагі-
ною, консалтинг в Україні перебуває лише в початко-
вій фазі розвитку. Його пріоритети ще не мають чіт-
кого визначення та пов’язані з розвитком національ-
ної економіки та її майбутнім у сві¬товому еконо-
мічному просторі, у зв’язку з чим постають питання 
розвитку національної галузевої структури, ринкових 
трансформацій, соціальної політики, сфер і заходів 
підтримки малого та середнього бізнесу [1, с. 170]. 
Можливий успіх консалтингових компаній залежить 
від їх готовності до нововведень, адаптованості набо-
ру послуг до потреб клієнтів, пошуку нових продуктів 
і ринків, застосування нових методів втручання та 
внесення змін під час реалізації консультаційних про-
позицій [2, с. 5]. 

Проте будь-яка господарська діяльність підля-
гає обліку, і консалтинг не є виключенням, однак для 
фіксування факту здійснення консалтингових послуг 
перш за все необхідно встановити послідовність на-
дання консалтингової послуги з визначенням мож-
ливих методів, що використовуються для виконан-
ня того чи іншого етапу, що представлено на рис. 1 
(набуло подальшого розвитку на підставі [3, с. 121; 4,  
с. 44–49; 5, с. 126–127, с. 132]). Як можна побачити на 
рис. 1, серед методів виділено як загальнонаукові ме-
тоди пізнання, так і специфічні методи, перелік яких 

не є вичерпним і може доповнюватися відповідно до 
запитів клієнта (клієнтом може виступити як суб’єкт 
господарювання будь-якої організаційно-правової 
форми, так і фізична особа). Це пояснюється тим, що 
консультування представляє собою, з одного боку, 
формування теоретичних положень щодо виконання 
певних операцій, а, з іншого боку, – наведення прак-
тичних рекомендацій щодо вдосконалення ведення 
бізнесу. При цьому хоча на кожному етапі є свій ре-
зультат, проте ключовим результатом надання кон-
салтингової послуги є саме консалтинговий продукт, 
сутність якого може бути відмінною залежно від за-
вдання клієнта та використаних методів. 

 

Слід відзначити, що процес переговорів, як 
представлено на рис. 1, є постійним проце-
сом, адже упродовж консультування можуть 

вноситися зміни на завдання, що затверджується від-
повідною додатковою угодою до договору. Крім того, 
немає точно визначеного предмета консалтингу, все 
залежить від  потреб клієнта. Також важливою осо-
бливістю надання консалтингових послуг є те, що 
послуги мають нематеріальний характер і присутній 
індивідуалізм, тобто рекомендації, що надаються од-
ному клієнту, не завжди будуть підходити іншим клі-
єнтам, тому завжди вносяться корективи відповідно 
до запитів клієнта, особливостей його діяльності. 

Відмінністю наведених методичних засад про-
цесу надання консалтингових послуг є відзначення 
наявності переговорів під час усього процесу надан-
ня консалтингових послуг з можливістю коректуван-
ня завдання, виділення такого етапу, як формування 
запитів у клієнта щодо припустимих чинників про-
блеми з метою уточнення вивчених процесів та фор-
мування варіантів вирішення проблем їх виконання. 
Важливим уточненням є аналіз не тільки проблем та 
її чинників, але і можливих ризиків, що можуть вини-
кати упродовж діяльності в межах запиту клієнта, що 
сприятиме більш якісному наданню консалтингових 
послуг, тому що варіанти вирішення проблем форму-
ються з урахуванням різних факторів та можливого 
розвитку подій. Крім того, зазначено про наявність 
нового організаційного циклу в результаті виділення 
такого етапу, як «формування пропозицій щодо по-
дальшого співробітництва», тобто консалтингові по-
слуги можуть мати довгостроковий характер. Також 
пропонується при порівнянні альтернативних варіан-
тів застосовувати метод аналізу ієрархій, що дозво-
лить за допомогою обраних критеріїв порівнювати 
такі варіанти та обґрунтовувати вибір найбільш ліп-
шого варіанта саме для клієнта згідно із замовленням. 

Отже, характерною рисою консалтингової по-
слуги, як доведено О. В. Кленіним, є унікальність та 
затребуваність у зв’язку з впровадженням досягнень 
науки та передового досвіду, при цьому передаються 
вже не просто знання, а спеціальні комплекси знань  
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Рис. 1. Методичні засади процесу надання консалтингових послуг
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з чіткими ознаками унікальності, системності та 
інноваційності [6, c. 138]. В. А. Верба пропонує ре-
зультатом процесу надання консалтингової послуги 
вважати акцептовану цінність, яку клієнт отримав 
внаслідок співпраці з консультантом. Цінностями 
можуть виступати отримана або впроваджена мето-
дологія розв’язання управлінських проблем, якісні 
зміни у клієнта в окремій функціональній сфері ді-
яльності, зміни в поглядах і цінностях персоналу клі-
єнта [7, c. 40], тобто як сам консалтинговий продукт, 
так і наслідки його використання. 

Крім того, консалтинговим продуктом може 
бути як звичайна рекомендація щодо подальших 
дій клієнта, так і нова технологія здійснення опера-
цій, яка сприятиме інноваційному розвитку клієнта  

(у подальшому стає інтелектуальною власністю кон-
салтингової компанії), при цьому такий продукт має 
нематеріальний характер, що ускладнює оцінку кон-
салтингових послуг. 

Таким чином, залежно від того, який саме ре-
зультат надання консалтингових послуг (кон-
салтинговий продукт) планується, є відмін-

ності в обліку такого процесу відповідно до принци-
пу бухгалтерського обліку «превалювання сутності 
над формою» (ст. 4 Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» [8]). 
Відповідно до цього, рекомендації з обліку надання 
консалтингових послуг консалтинговими компанія-
ми наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти обліку надання консалтингових послуг залежно від сутності консалтингового продукту

№ з/п Сутність консалтингового про-
дукту Відображення в обліку Документи

1

Консультація на підставі наявних 
знань щодо подальших дій, замов-
ником безпосередньо споживач 
послуг

703 субрахунок, аналітика «Дохід від  
надання консультаційних послуг»

Акт виконаних робіт  
(надання послуг)

2 

Консультація на підставі наявних 
знань щодо подальших дій (прове-
дення тренінгів, семінарів,  
вебінарів)

703 субрахунок, аналітика «Дохід від 
проведення тренінгів, семінарів,  
вебінарів»

Акт виконаних робіт  
(надання послуг)

3 

Консультація на підставі наявних 
знань щодо подальших дій (виступ 
на конференціях, написання ста-
тей, видання книжок)

719 субрахунок, аналітика «Дохід від 
виступу на конференціях, написання ста-
тей, видання книжок», проте частіше за 
таку роботу не платять, крім того, вини-
кають витрати при виконанні такої робо-
ти, 111 субрахунок «Бібліотечні фонди»

Акт виконаних робіт  
(надання послуг)

4
Консультація на підставі наявних 
знань щодо подальших дій (веден-
ня блогу)

719 субрахунок, аналітика «Дохід від 
продажу посилань з блогу», 719 субраху-
нок, аналітика «Дохід від ведення блогу 
(за трафік)», 719 субрахунок, аналітика 
«Дохід за розміщення контекстної рекла-
ми», проте зазвичай це просто додаткова 
реклама для консалтингової компанії,  
і дохід безпосередньо від ведення блогу 
не отримується

Акт виконаних робіт  
(надання послуг)

5

Індивідуальна консультація на під-
ставі наявних знань щодо подаль-
ших дій з урахуванням особливос-
тей діяльності та потреб клієнта

703 субрахунок, аналітика «Дохід від  
надання консультаційних послуг»

Акт виконаних робіт  
(надання послуг)

6

База управлінських знань (аналі-
тичні дослідження, галузеві огляди) 
з використанням власної методо-
логії

703 субрахунок, аналітика «Дохід від  
надання консультаційних послуг»

Акт виконаних робіт (на-
дання послуг), звіт з надан-
ня консалтингових послуг

7 Консалтинговий супровід клієнта у 
процесі ведення бізнесу

703 субрахунок, аналітика «Дохід від  
надання консультаційних послуг»

Акт виконаних робіт (на-
дання послуг)

8
Експертна допомога в підготовці 
та реалізації проектів розвитку 
клієнта

703 субрахунок, аналітика «Дохід від  
надання консультаційних послуг»

Акт виконаних робіт (на-
дання послуг), звіт з надан-
ня консалтингових послуг

9 Нова технологія розвитку компанії, 
новий аналітичний інструмент

703 субрахунок, аналітика «Дохід від  
надання консультаційних послуг»,  
125 субрахунок «Авторське право  
тa суміжні з ним правa»

Акт виконаних робіт (на-
дання послуг), авторське 
свідоцтво, звіт з надання 
консалтингових послуг
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Основним документом, що підтверджує факт 
надання консультаційних послуг, як можна побачи-
ти в табл. 1, є акт виконаних робіт (наданих послуг). 
Проте можуть виникнути випадки, коли консалтин-
говий продукт може бути не просто результатом на-
дання консалтингової послуги, але й відчуженим від 
консультанта, коли виникає інноваційний продукт, 
на який оформлюється авторське право. Також окрім 
акта виконаних робіт (наданих послуг) може склада-
тись звіт з надання консалтингових послуг, проте за 
результатами кожної консалтингової послуги такий 
звіт складати недоречно з метою економії робочого 
часу консультантів, якщо клієнт немає потреби в та-
кому звіті та всю необхідну інформацію вже отримав 
упродовж процесу консультування. 

Слід відзначити, що не всі консалтингові продук-
ти можуть бути безпосередньо джерелом отри-
мання доходу, проте вони виконують рекламну 

функцію. Так, наприклад, не завжди є платними прове-
дення тренінгів, семінарів, вебінарів. Також є видання, 
за публікацію у яких, навпаки, необхідно сплатити са-
мому автору чи організації, в якій він працює. Ведення 
блогу теж не дає прямого доходу, проте при його роз-
витку, по-перше, відбувається реклама консалтингової 
компанії, по-друге, стає можливим отримання пасив-
ного доходу за рахунок трафіку, контекстної реклами, 
продажу посилань. Крім того, при виступу на конфе-
ренціях, написанні статей, виданні книжок на виході є 
збірник тез, журнал, книга тощо, які оприбутковують-
ся потім у складі бібліотечного фонду. У випадку реє-
страції авторського свідоцтва на консалтингову ком-
панію воно також підлягає обліку на 125 субрахунку 
«Авторське право тa суміжні з ним правa». 

Також, як уже було відзначено, консалтинговими 
компаніями може складатися звіт з надання консал-
тингових послуг, що акумулює всі дані стосовно про-
веденої роботи, її результати, а також рекомендації 
щодо вирішення проблем клієнта та пропозиції щодо 
розвитку. Пропонується такий зміст подібного звіту:

1. Завдання консалтингу, що включає в себе: 
опис проблем, на думку клієнта, та інших потенцій-
них проблем, графік та етапи роботи, стиль консуль-

тування, перелік ресурсів, що плануються використо-
вуватись.

2. Діагностика, що передбачає заповнення табл. 2.
3. Пропозиції щодо вирішення проблем, які об-

роблюються за допомогою табл. 3.
4. Обґрунтування вибору варіанта рішення про-

блем за допомогою методу аналізу ієрархій
5. План реалізації обраного варіанта рішення
6. Переваги запропонованих змін, рекомендації 

для уникнення аналогічних проблем у майбутньому.
7. Оцінка впровадження варіанта рішення про-

блеми. 
8. Напрями розвитку діяльності клієнта (навіть 

якщо це не передбачається договором щодо надання 
консалтингових послуг, такий пункт доцільно роз-
кривати як пропозицію щодо подальшого співробіт-
ництва).

ВИСНОВКИ
Таким чином, розкрито особливості консал-

тингу із виділенням можливих методів за етапами 
надання консалтингових послуг, які також уточне-
но. Завдяки дослідженню сутності консалтингового 
продукту сформульовано рекомендації щодо обліку 
консалтингових послуг консалтинговими компані-
ями. Запропоновано звіт з надання консалтингових 
послуг, що являє собою зведення даних щодо прове-
дених робіт виконавцями та пропозицій щодо покра-
щення діяльності клієнта, який є не тільки підтвер-
дженням надання послуг, але і своєрідним «посібни-
ком» для подальших дій. Перспективою подальших 
досліджень є розробка технології відображення біз-
нес-процесів, пов’язаних з наданням консалтингових 
послуг, у комп’ютерних облікових системах.               
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