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CONSULTING AS NON-TRADITIONAL BANKING SERVICE 
У статті представлені результати дослідження, що стосуються розвитку консалтингу як нетрадиційної 

послуги банків. Для зручності аналізу банки було поділено на групи державних і приватних банків; вітчизняних та 
зарубіжних банків. Було з’ясовано, що державні банки, як і приватні, однаковою мірою намагаються надавати 
консалтингові послуги. Банки з іноземним капіталом, на відміну від вітчизняних, надають ширший спектр 
консалтингових послуг. Вітчизняні банки зосереджені, в основному, у консалтингу у сфері фінансових інвестицій. А 
банки з іноземним капіталом розповсюджують свою діяльність у секторі реальних інвестицій. Зважаючи на 
глобальні тенденції розвитку було розроблено відповідні рекомендації. Вони стосувалися розбудови консалтингових 
послуг як у банківській сфері загалом, так і на рівні кожного банку зокрема. Рекомендації стосуються змін у 
стратегії банків, їх участі у розвитку ринку консалтингових послуг на рівні з іншими організаціями, що 
функціонують на ринку консалтингу, запровадження дворівневої системи консалтингової послуг у банку, 
започаткування в навчального консультування банками.  

Зазначені заходи сприятимуть розширенню клієнтської бази банків, розвитку фінансової грамотності індивідуальних 
клієнтів, покращенню якості кредитного портфеля банків та зміцненню відносин між клієнтами та банками. 

Ключові слова: банки; консалтинг; класифікація банківських послуг; нетрадиційні банківські послуги.  
В статье представлены результаты исследования, касающиеся развития консалтинга как нетрадиционной 

услуги банков. Для удобства анализа банки были разделены на группы государственных и частных банков; 
отечественных и зарубежных банков. Было выяснено, что государственные банки, как и частные, в равной степени 
пытаются оказывать консалтинговые услуги. Банки с иностранным капиталом, в отличие от отечественных, 
предоставляют широкий спектр консалтинговых услуг. Отечественные банки сосредоточены, в основном, на 
консалтинге в сфере финансовых инвестиций. А банки с иностранным капиталом распространяют свою 
деятельность в секторе реальных инвестиций. Учитывая глобальные тенденции развития, был разработан ряд 
рекомендаций. Они касались развития консалтинговых услуг как в банковской сфере в целом, так и на уровне 
каждого банка в частности. Рекомендации касаются изменений в стратегии банков, их участия в развитии рынка 
консалтинговых услуг на уровне с другими организациями, функционирующими на рынке консалтинга, внедрения 
двухуровневой системы консалтинговых услуг в банке, начала в обучающего консультирования банками. 

Указанные меры будут способствовать расширению клиентской базы банков, развития финансовой 
грамотности индивидуальных клиентов, улучшению качества кредитного портфеля банков и укреплению 
отношений между клиентами и банками. 

Ключевые слова: банки; консалтинг; классификация банковских услуг; нетрадиционные банковские услуги. 
The article presents the results of research related to the development of consulting as a non-traditional banking 

service. For convenience, the banks were divided into groups of public and private banks; domestic and foreign banks. It was 
found that public banks, like private ones, are equally trying to provide consulting services. Banks with foreign capital, in 
contrast to domestic, provide a wider range of consulting services. Domestic banks are mainly focused on consulting in the 
field of financial investment. Banks with foreign capital also distribute their activities in the real investment sector. Due to 
the global development trends, a number of recommendations were developed. They concerned the development of consulting 
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services both in the banking sector as a whole, and at the level of each bank in particular. The recommendations concern 
changes in the strategy of banks, their participation in the development of the market of consulting services at the level with 
other organizations operating in the consulting market, the introduction of a two-level system of consulting services in the 
bank, the launch of training consulting by banks. 

These measures will promote expansion of the client base of banks, development of financial literacy of individual 
clients, improvement of quality of credit portfolio of banks and strengthening of relations between clients and banks. 

Keywords: banks; consulting; classification of banking services; non-traditional banking services.  

Постановка проблеми. Діяльність банків давно вже вийшла за межі фінансового 
ринку. Розвиток інституту консультування як елемента системи обслуговування бізнесу 
є одночасно фактором та наслідком зростання ділової активності. Банки, у свою чергу, 
також вирішили брати активну участь у розвитку бізнесу своїх клієнтів. Тепер вже не 
у ролі постачальника фінансових ресурсів, фасилітатора у здійсненні розрахунково-
касових операцій та наданні можливості розмістити вільні кошти на депозитні рахунки, 
а також як суб’єкт інфраструктури розвитку бізнесу. Такий розвиток подій пов’язаний 
насамперед із глобальною тенденцію до інтеграції банківського бізнесу з іншими 
видами бізнесу. Нині консалтинг (консультаційна діяльність, послуги з консалтингу, 
консультації) банки розглядають як допоміжний вид діяльності, як можливість зайняти 
додаткову нішу на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом тематика консалтингу, 
як нетрадиційної послуги банків, стала об’єктом досліджень та наукових дискусій.  

Так, усю сукупність банківських послуг можна поділити на дві великих групи: 
традиційні та нетрадиційні. За В. Шпильовим, до традиційних послуг банків належать: 
посередницькі, інформаційні, розрахунково-касові тощо. До нетрадиційних (ті, що 
раніше не були характерними для банків) можна віднести: гарантійні, брокерські, 
трастові та консалтингові та інші послуги [1, с. 29]. Наведена класифікація демонструє, 
що для банків консалтинг є не основою послугою і належить до групи нетрадиційних. 

На думку В. Тіпанова, Д. Чернюка, «сфера діяльності банків охоплює надання не 
лише традиційних кредитно-депозитних, але й консалтингових, інвестиційних, 
лізингових, довірчих та інших послуг» [2, с. 278].  

Інші науковці також вважають, що банківський менеджер, спілкуючись із клієнтом, 
повинен «…увійти в довіру та спілкуватись з ним не тільки на рівні постачальника 
банківського продукту, але і як радник, консультант, якому можна довіряти. Він не 
тільки просуває продукт, але й допомагає розвивати бізнес клієнта» [3, с. 668], що, 
безумовно, належить до функцій консультанта.  

С. Глібко стверджує, що банк хоч і є фінансовою установою, але може надавати і 
нефінансові послуги, і консалтинг належить до таких [4]. 

Варто зазначити і про той факт, що є інституційні передумови для розвитку консалтингу 
як виду діяльності банків. Так, у праці «Керівництво зі статистики міжнародної торгівлі 
послугами» (2010), що розроблений спільно шістьма організаціями (ООН, Європейська 
Комісія, МВФ, ОЕСР, ЮНКТАД і СОТ), серед банківських послуг виділено консультаційні 
послуги [5]. В українському законодавстві відповідно до ч. 6 ст. 47 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» виокремлено «надання консультаційних та інформаційних 
послуг щодо банківських та інших фінансових послуг» [6].  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
наявні наукові напрацювання у сфері пізнання консалтингу як банківської послуги, 
у сучасних наукових роботах досі ґрунтовно не реалізовані дослідження консалтингу як 
нетрадиційної банківської послуги. Не вивченими також є форми та види консалтингу 
на банківському ринку, залишається невизначеним ступінь впливу консалтингу на 
розвиток банку загалом.  

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення специфіки надання 
реалізації консалтингу як нетрадиційної банківської послуги, а також надання 
рекомендацій щодо його розвитку.  
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Виклад основного матеріалу. Загалом консалтинг можна трактувати з погляду 
різних підходів. Нами було узагальнено та виокремлено такі: 1) професійна діяльність 
[7]; 2) фахова служба [8]; 3) професійна експертна допомога [9]; 4) комплекс знань, 
пов’язаних із науковим пошуком [10]; 5) процес забезпечення клієнта специфічним 
досвідом [9]; 6) вид інтелектуальних послуг [10]. Так чи інакше усі перелічені позиції 
необхідно розглядати з погляду здійснення допомоги консультантом клієнтській 
організації щодо вирішення проблем різного характеру. Що стосується банків, то на 
сьогодні, як засвідчив проведений нами аналіз, банки виступають очевидними лідерами 
у третій позиції – професійна експертна допомога.  

Нині ринок консалтингу в Україні представлений великою кількістю консультантів, 
які умовно можна поділити на такі групи: 1) великі транснаціональні компанії; 2) 
багатофункціональні вітчизняні консалтингові фірми; 3) спеціалізовані консалтингові 
організації; 4) університети та навчальні центри.  

Якщо говорити про консалтингові операції у практиці іноземних банків, то вони 
активно створюють конкуренцію консалтинговим компаніям у сфері фінансового та 
інвестиційного консалтингу, особливо популярним є такі послуги в інвестиційних 
банках. Так, наприклад, один з найбільших банків США – Bank of America, за 2015 рік 
отримав чистий прибуток у розмірі 15 млрд дол., з яких до 5 млрд дол. – отримані за 
рахунок надання різноманітних консалтингових послуг. 

Хоча банки в силу своєї вузькоспеціалізованої направленості не можна віднести до 
жодної з цих груп, але очевидно, що деякі із відомих послуг консалтингу вони також 
надають поряд із вже знайомими споживачу послугами у вигляді вищезгаданої 
професійної експертної допомоги. Варто зазначити, що не усі банки, які функціонують 
в Україні, позиціонують частину своїх послуг як консалтингові. Приватбанк, який на 
сьогодні є державним банком, не надає консалтингових послуг у сфері інвестицій – ні 
реальних, ні фінансових, спеціалізується здебільшого на кредитуванні. 

Водночас переважна більшість банків надають свої консалтингові послуги у вигляді 
порад, рекомендацій і навіть беруть участь у розробленні спільних рішень. Розглянемо 
діяльність державних банків на ринку консалтингу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Консалтингові послуги, які надають державні банки в Україні 

Назва Види консалтингових послуг 

Ощадбанк 
https://www.oschadbank.ua 

Банк надає послуги консультаційного характеру: 
1. Послуги депозитарної установи, включаючи консультування щодо 
стану інвестиційного портфеля. 
2. Послуги з торгівлі цінними паперами: включають такі операції: 
- операції з державними цінними паперами; 
- операції з корпоративними облігаціями, муніципальними облігаціями та 
облігаціями банків; 
- операції з акціями 

Укрексімбанк 
https://www.eximb.com 

Банк виступає посередником у сфері реальних інвестицій у Фондах 
фінансування будівництва (ФФБ). У сфері фінансових інвестицій надає 
такі послуги: 
• комплексне обслуговування емісії корпоративних цінних паперів 
(андерайтинг); 
• здійснення комерційних та комісійних операцій з цінними паперами (на 
фондовій біржі чи на позабіржовому ринку); 
• депозитарний облік й обслуговування обігу цінних паперів, 
корпоративні операції на рахунках у цінних паперах депонентів; 
• обслуговування активів ІСІ та ПФ 

Укргазбанк 
https://www.ukrgasbank.com 

Банк спеціалізується на консалтингових послугах фінансових інвестицій 
та має ліцензії на андерайтинг, брокерську діяльність, дилерську 
діяльність, діяльність з управління цінними паперами, депозитарна 
діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування, діяльність зі зберігання активів 
пенсійних фондів 
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Як свідчить табл. 1, банки здійснюють активне консультування під час операцій з 
цінними паперами. Зазвичай для такого виду консультування, банк повинен отримати 
пакет дозвільної документації від основних регуляторів фінансового ринку: Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання ринку фінансових послуг, Національного банку України.  

Комерційні банки України також намагаються зайняти нішу на ринку 
консалтингових послуг. Для зручності аналізу поділимо їх на банки з іноземним 
капіталом та вітчизняним капіталом. Так, у табл. 2 міститься інформація, яка 
характеризує вітчизняні банки у ролі консультантів. 

Таблиця 2 
Приклади вітчизняних недержавних банків України на ринку консалтингових послуг 

Назва Види консалтингових послуг 
ПУМБ 

https://pumb.ua 
Надає депозитарні послуги та послуги з торгівлі цінними паперами, а 
також консультаційні послуги щодо управління портфелем ЦП 

Акціонерний банк 
«Південний» 

https://bank.com.ua/ua 

Здійснює консалтингову діяльність у сфері фінансових інвестицій:  
- відкриття, облік та ведення рахунків у цінних паперах;  
- операції емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах; 
- послуги реєстрації випуску цінних паперів та депонування 
глобальних сертифікатів у Центральному депозитарії; 
- здійснення діяльності зі зберігання активів інституційних інвесторів, 
а саме інститутів спільного інвестування; 
- можливість інвестування на українських біржах 

Таскомбанк 
http://www.tascombank.com.ua 

Здійснює активну консалтингову діяльність у таких напрямках:  
1)  Брокерська діяльність. 
2)  Дилерська діяльність. 
3)  Андерайтинг. 
4)  Управління цінними паперами. 
5)  Депозитарна діяльність 

Індустріалбанк 
http://industrialbank.ua 

Здійснює консалтинг під час: 
- операцій з цінними паперами;  
- продажу рухомого та нерухомого майна 

Альтбанк 
https://altbank.ua 

Позиціонує себе консультантом і передбачає перший контакт з клієнтом 
через замовлення консультацій. Здійснює консультування під час 
вибору джерел фінансування проектів, встановлення мобільного 
банкінгу 

Трасткомбанк 
http://www.tc-bank.com 

Банк позиціонує себе як консультант. Банк за дорученням клієнтів надає 
послуги з випуску та розміщення цінних паперів, у тому числі: 
- здійснює операції з корпоративними облігаціями; 
- здійснює операції з векселями; 
- здійснює операції з державними цінними паперами; 
- здійснює операції з акціями українських емітентів; 
- надає аналітичну та консультаційну інформацію 

Альпарі банк 
http://bankalpari.com 

Банк пропонує широкий спектр послуг щодо проведення операцій з 
цінними паперами на базі сучасних технологій та програмного 
забезпечення на фондових біржах і на позабіржовому ринку і також 
позиціонує себе як консультанта у сфері: 
- купівлі, продажу, обміну всіх видів цінних паперів від імені та за 
рахунок клієнта; 
- купівлі, продажу, обміну всіх видів цінних паперів від свого імені за 
рахунок клієнта; 
- тривалого обслуговування клієнта на підставі відповідного договору 
на брокерське обслуговування та наданих клієнтом заявок; 
- послуг нерезидентам-інвесторам з купівлі-продажу цінних паперів 
українських емітентів; 
- послуг торгівця цінними паперами щодо вчинення правочинів з 
купівлі облігацій внутрішньої державної позики України за дорученням 
і за рахунок клієнта; 
- інших послуг, передбачених чинним законодавством. 
Надає широкий спектр консультаційних послуг з питань здійснення 
інвестицій, зокрема для нерезидентів 
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Вітчизняні банки часто не надають інформації про увесь спектр послуг і 
зосереджуються, в основному, на донесенні інформації про кредитування, 
розрахунково-касове обслуговування, також депозитні продукти. Часто у вітчизняній 
практиці прирівнюють консалтингову діяльність банків суто до операцій з цінними 
паперами, що є помилковим. Безумовно, під час здійснення операцій з цінними 
паперами консалтингова складова є обов’язковою, однак самі операції з цінними 
паперами та консалтинг у цій галузі є різними за своєю суттю речами.  

Що стосується банків з іноземним капіталом, то вважається, що саме вони принесли 
тенденцію надання консалтингових послуг поруч із основними послугами банків, оскільки 
вони є активнішими учасниками ринку в цьому напрямку. Часто ці банки позиціонують 
себе як універсальні установи, які надають у тому числі й банківські послуги (табл. 3). 

Таблиця 3 
Приклади іноземних недержавних банків на ринку консалтингових послуг в Україні 

Назва Види консалтингових послуг 
1 2 

Райффайзен Банк Аваль 
http://www.aval.ua 

Банк здійснює інвестиційне кредитування, яке включає консультації з 
доцільності реалізації інвестиційних проектів, фінансування 
енергоефективних програм. Консалтингові послуги у сфері фінансових 
інвестицій – депозитарна діяльність та торгівля цінними паперами 

Укрсиббанк 
https://ukrsibbank.com 

Найбільш широкий спектр консалтингових послуг надає Укрсіббанк щодо: 
1) підготовки проспекту емісії облігацій; 
2) підготовки інвестиційного меморандуму й аналітичних оглядів для 
інвесторів; 
3) підготовки й формування пакета документів для реєстрації випуску в 
НКЦПФР; 
4) супроводу: реєстрації випуску й проспекту емісії в НКЦПФР; 
отримання коду цінних паперів в НДУ; депонування випуску в ВДЦП; 
взаємодії з біржею та рейтинговим агентством; підготовка звіту про 
розміщення облігацій та супровід його реєстрації в НКЦПФР; 
5) організація публікацій проспекту та звіту про розміщення згідно з 
вимогами НКЦПФР. 
Банк надає також депозитарні та брокерські послуги 

Сбербанк 
https://www.sberbank.ua 

У сфері реальних інвестицій – консультації з питань супроводжень угод 
злиття та поглинання. У сфері фінансових інвестицій: 
1. Організація випусків ЦП на міжнародних ринках акціонерного та 
боргового капіталів; 
2. Дилерські операції 

Альфа Банк 
https://alfabank.ua 

Здійснює фінансові інвестиції та надає у цій сфері послуги: 
- торгівля державними та корпоративними облігаціями за свій рахунок і 
в інтересах клієнтів на біржовому та позабіржовому ринках;  
- супровід операцій з інвестування нерезидентами в облігації 
українських емітентів; 
- андерайтинг 

Укрсоцбанк 
https://ru.ukrsotsbank.com 

Банк пропонує такі послуги: 
- відкриття й обслуговування рахунків у цінних паперах; 
- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери 
та їх обмежень на рахунках у цінних паперах; 
- одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку 
власника цінних паперів, з подальшим перерахуванням власнику; 
- обслуговування ІСІ 

Креді Агріколь Банк 
https://credit-agricole.ua 

Надають кредити на розвиток, що по суті є консалтинговими послугами у 
сфері реальних інвестицій (відбувається консультація клієнта щодо 
напрямків розвитку бізнесу та створення бізнесу) 

ОТП Банк 
https://ru.otpbank.com.ua 

Банк надає депозитарні послуги. Крім цього банк має власний 
інвестиційний та венчурний фонди, в які активно залучаються кошти 
клієнтів 
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Закінчення табл. 3 
1 2 

Промінвестбанк 
https://www.pib.ua 

Сайт банку не надає необхідну інформацію щодо інвестиційних 
операцій 

Сітібанк 
http://www.citigroup.com 

Банк надає консалтингові послуги здебільшого у сфері фінансових 
інвестицій: консультації клієнтів щодо формування портфеля цінних 
паперів, управління портфелем та інші додаткові послуги 

ВТБ Банк 
https://vtb.ua 

Не здійснює консалтингову діяльність у сфері інвестицій 

ПроКредит Банк 
http://procreditbank.com.ua 

Банк активно займається консультаціями у сфері реальних інвестицій у 
сфері проектного фінансування: аналіз та вибір проектної пропозиції; 
створення бізнес-плану; оцінка ефективності інвестиційного проекту; 
проведення оцінювання бізнесу; проведення експертизи проекту; аналіз 
та моніторинг інвестиційних проектів; супровід інвестиційних проектів 

Кредобанк 
https://www.kredobank.com.ua 

Здійснює депозитарну та брокерську діяльність на фондовому ринку, 
зокрема: 
1) купівлю-продаж ЦП від імені та за рахунок клієнта; від свого імені;  
2) тривале обслуговування клієнта на підставі відповідного договору на 
брокерське обслуговування та наданих клієнтом заявок; 
3) організація купівлі-продажу контрольних пакетів акцій українських 
підприємств, у тому числі закордонними інвесторами 

Інг Банк Україна 
https://www.ingbankukraine.com 

Надає консультаційні послуги у сфері фінансових інвестицій, а особливо 
щодо залучення фінансових ресурсів за допомогою боргового капіталу у 
вигляді облігацій та єврооблігацій 

Джерело: узагальнено авторами на основі інтернет-ресурсів. 

На відміну від вітчизняних банків, банки з іноземним капіталом поширюють свою 
консалтингову діяльність не тільки у сфері фінансових інвестицій, але й реальних. Нині 
переважно банки з іноземним капіталом співпрацюють із фондами Світового банку, 
Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. 
Для отримання кредитних коштів з цих фондів вищеперелічені організації 
передбачають проведення серії тристоронніх консультацій (бізнес, банк, представник 
фонду). Це ще раз підтверджує те, що банки в Україні є активними учасниками ринку 
консалтингових послуг, а деякі з банківських послуг можна назвати консалтинговими.  

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз банків України на предмет здійснення 
ними консалтингових послуг свідчить про те, що банки активно надають консалтингові 
послуги, що дозволяє зробити такі висновки: 

1) консалтингові послуги є допоміжними до основних послуг банків. Зважаючи на 
глобальну тенденцію бурхливого розвитку консалтингу та його проникнення у сфери 
діяльності фінансових посередників, банкам слід більше уваги звернути на ці послуги. 
Зокрема, рекомендуємо у стратегіях розвитку окремого банку приділяти більше уваги 
підвищенню компетенцій працівників банку у сфері надання консалтингових послуг. 

2) зважаючи на те, що банки стають дедалі активнішими учасниками ринку 
консалтингових послуг, вони мають брати участь як у розбудові консалтингу загалом, 
так і в окремому банку зокрема. Отже, пропонуємо банкам долучатися до діяльності 
асоціацій, що пов’язані з тим чи іншим видом консалтингу, що сприяють активізації 
учасників ринку; 

3) для подальшого розвитку консалтингу в банківській сфері банкам необхідно 
запровадити дворівневу систему надання послуг. Перший рівень має передбачати 
надання базових безоплатних консалтингових послуг у формі порад та рекомендацій 
(це сприятиме підвищенню рівня фінансової грамотності споживачів банківських 
послуг - індивідуальний фінансовий консалтинг), другий рівень – платні консалтингові 
послуги у формі розробки із клієнтом спільних рішень (це вирішуватиме проблеми 
розвитку бізнесу завдяки частковому або комплексному обслуговуванню банком). У 
будь-якому випадку це сприятиме залученню нових клієнтів, покращенню та 
зміцненню взаємозв’язків тощо; 
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4) неабияку увагу банки повинні приділяти навчальному консультуванню в умовах 
цифровізації економіки, коли поруч із традиційними банківськими послугами 
виникають новітні, інноваційні, які не можуть сприяти розвитку бізнесу. Часто через 
низький рівень обізнаності потенційні клієнти банків так і залишаються у цій категорії і 
не пізнають вигід від користування новітніми послугами банків; 

5) вітчизняним банкам слід просувати не лише консалтингові послуги, що 
стосуються лише фінансових інвестицій, а й приділяти більше уваги фінансуванню 
реальних інвестицій, що збільшить їхню клієнтську базу та покращить якість їх 
кредитного портфеля. 
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