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ÎÑÍÎÂÍ² ÍÀÏÐßÌÈ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ 
ÒÀ ¯Õ ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß  ÇÀ ÎÑÒÀÍÍ² ÐÎÊÈ

1. Економічне управління підприємством. Розроблення 
методичних рекомендацій для ТОВ «РІТЕЙЛСІСТЕМЗ»,  ДП «САВСЕРВІС 
СТОЛИЦЯ», ПрАТ «Українська пожежно - страхова компанія», ТОВ 
«Украгроком»

2. Фінансове планування на підприємствах торгівлі. 
Розроблення рекомендацій для ТОВ «Торговий центр «Континент», 
Броварській філії ТОВ «Вітязь Алко Груп», ТОВ «ВКФ «Борей Груп»

3. Конкуренція та конкурентні відносини на ринку 
лікарських засобів. Дослідження за замовленням Представництва 
«Берлін-Хемі Акцієнгезельшафт» в Україні

4. Економічне обґрунтування інноваційних проектів 
розвитку торговельних підприємств. Розробка Методичних 
рекомендації для ТОВ «Євросервіс енд Трейд», ПАТ «УГМК», ТОВ «Оіл 
Трейд Сервіс», ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»

5. Розроблення науково-методичного забезпечення 
навчального тренінгу для демобілізованих та  переселенців 
зони АТО в рамках проекту «Допомагаючи іншим, допоможіть 
собі» на замовлення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
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ÍÀÏÐßÌÈ  ÑÏ²ÂÏÐÀÖ² 
Ç Á²ÇÍÅÑ-ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÌÈ:

1. Розроблення та впровадження системи контролінгу

2. Розроблення та впровадження системи бюджетування

3. Формування системи стимулювання праці на основі грейдування

4. Дослідження конкурентного середовища та визначення 
конкурентоспроможності підприємства

5. Реструктуризація підприємства

6. Бізнес-планування на підприємстві. Експертиза інвестиційних 
проектів

7. Розроблення політики управління витратами та податками

8. Оцінювання фінансового стану підприємства

9. Оцінювання фінансового потенціалу розвитку підприємства

10. Оптимізація грошових потоків підприємства

11. Оптимізація складу та структури оборотних активів підприємства

12. Розроблення фінансової стратегії підприємства. Оцінювання 
стратегічної фінансової позиції підприємства

13. Оцінювання вартості підприємства

14. Розроблення та впровадження моделей корпоративного 
університету відповідно до потреб бізнес-структури

:

:
:
:

:

:
:
:
:
:
:

:
:

:


	Страница 1
	Страница 2

