
КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ 
 

 

Надання усних та письмових консультацій, підготовка аналітичних матеріалів, 
рекомендацій за такими напрямами: 
 
 

• Економіка і фінанси підприємства: 

- Бізнес-планування 
- Розробка бізнес-моделі 
- Побудова стратегічних карт та розробка 
системи КРІ 
- Розроблення та впровадження системи 
контролінгу (бюджетування) 
- Формування системи стимулювання праці на 
основі грейдування 
- Дослідження конкурентного середовища та 
визначення конкурентоспроможності 
підприємства 
- Складання бізнес-планів інвестиційних 
проектів. Експертиза інвестиційних проектів 
- Проведення фінансового Дью ділідженс 
(комплексна оцінка фінансового стану) 
- Аналіз та структуризація дебіторської і 
кредиторської заборгованості  
- Розроблення та управління фінансовою 
стратегією підприємства  
- Управління оборотними активами 
підприємства 
- Ідентифікація та оцінка ризиків підприємства 
- Антикризове управління підприємством 
- Оцінювання вартості підприємства, аналіз 
драйверів вартості, побудова дерева 
драйверів вартості 
• Бухгалтерський облік: 

- Особливості фінансового обліку за 
спрощеним планом рахунків 
- Складання та подання фінансової звітності, 
оподаткування підприємств - суб'єктів малого 
підприємництва 
• Аудит: 

- Аудит проектів 
- Фінансовий аналіз діяльності бюджетних 
установ і банків 
- Внутрішній аудит, аудит, податковий аудит  
• Управління персоналом: 
- Розробка кадрової стратегії 
- Мотивація та оцінка персоналу 
- Розвиток кадрового потенціалу 
- Проведення професійного відбору персоналу  
 

• Право: 

- Трудове право та підготовка проєктів 
трудових договорів 
- Договірне регулювання підприємницької 
діяльності та суперечок майнового характеру 
• Менеджмент: 

- Розробка стратегій підприємств 
- Управління проєктами 
• Маркетингове управління: 
- Організація проведення маркетингового 
дослідження 
- Розробка плану маркетингу 
- Оцінка маркетингової діяльності підприємства 
• Товарознавство, експертиза, захист прав 
споживачів: 
- Оцінка споживних властивостей, якості, 
експертиза товарів 
- Розробка заходів щодо захисту прав та 
інтересів споживачів 
- Розробка програм НАССР для підприємств (у 
т.ч. торгівлі та ресторанного господарства) 
- Прогнозування збереженості товарів 
• Готельно-ресторанний та туристичний 
бізнес: 

- Підвищення ефективності роботи 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
- Розробка бізнес-планів підприємств готельно-
ресторанного господарства 
- Започаткування та організація роботи 
туроператора, туристичного агента 
- Оцінка конкурентоспроможності підприємств 
на ринку турагента послуг 
• Технологія та організація ресторанного 
господарства: 

- Технологія продукції ресторанного 
господарства 
- Організація ресторанного господарства 
- Кейтерингове обслуговування 
- Логістика у закладах ресторанного 
господарства 
• Інженерно-технічне спрямування: 

- Обладнання торгівлі (Smarket) 
- Патентознавство 
- Проектування виставкових об'єктів 

 

 
Тематика кожного напряму може бути адаптована під реалії Вашої компанії. 
 
 

 


