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Назва та стислий зміст практичного
Мета роботи
заняття
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 4. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
Знати сучасні теоретичні засади,
Заняття 1. Управління прибутком від
концептуальні основи та інструменти
операційної діяльності.
1. Сутність аналізу беззбитковості.
аналізу беззбитковості.
2. Критичний обсяг виробництва, поріг
Засвоїти
методику
аналізу
рентабельності, запас фінансової
беззбитковості (CVP-аналіз).
стійкості.
Вміти визначати критичний обсяг
3. Графіки критичного обсягу
виробництва, поріг рентабельності,
виробництва, сум покриття та СПОзапас
фінансової
стійкості
та
лінія.
проаналізувати отримані результати.
Навчитися
будувати
графіки
критичного обсягу виробництва, сум
покриття та СПО-лінія, які є
необхідними інструментами щодо
управління прибутком підприємства
від його операційної діяльності.
Заняття 2. Обґрунтування

господарських рішень з
використанням CVP-аналізу
1. Обґрунтування рішень «купувати чи
виробляти».
2 Формування продуктового портфеля
підприємства.
3.Вибір технології виробництва.
4. Оцінка та розширення «вузьких»
місць
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Знати
існуючі
підходи
щодо
обґрунтування господарських рішень
та вміти їх застосовувати на практиці.
Розвинути навички прийняття рішень
щодо
формування
продуктового

портфеля підприємства та вибору на
цій основі технології виробництва.
Розуміти та навчитися обґрунтовувати
господарські рішення з використанням
CVP-аналізу.
Вміти дати оцінку «вузьких» місць
та прийняти єфективні рішення щодо
їх розширення.

Змістовий модуль 5. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Навчитися застосовувати АВС-аналіз в
Заняття 3. Управління виробничими
управлінні виробничими запасами з
запасами.
1. АВС-аналіз в управлінні запасами.
метою оптимізації їх залишків та
економії
грошових
ресурсів
2. Розрахунок розміру оптимального

замовлення та оптимізація терміну
замовлення.
3. Розрахунок рівня запасів, при якому
роблять замовлення.
4. Управління товарними запасами з
метою економії грошей (LIFO, FIFO та
середньозваженої).

підприємства.
Вміти
управляти
товарними
запасами
підприємства
шляхом
застосовування методів оцінки запасів:
LIFO, FIFO, метода оцінки собівартості
одиниці
запасів
та
метода
середньозваженої вартості.
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Заняття 4. Управління дебіторською

заборгованістю.
1. АВС-аналіз в управлінні
дебіторською заборгованістю.
2. Оцінка структури дебіторської
заборгованості.
3. Методи інкасації дебіторської
заборгованості.
4. Методи рефінансування дебіторської
заборгованості (факторинг,
форфейтинг)

Навчитися застосовувати АВС-аналіз в
управлінні
дебіторською
заборгованістю підприємства з метою
її скорочення.
Вміти
оцінити
структуру
дебіторської
заборгованості
та
застосувати методи її інкасації та
рефінансування.

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
Змістовий модуль 6. ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
2
Визначити
джерела
формування
Заняття 5. Вартість та оптимізація
власного капіталу підприємства.
структури капіталу.
1. Визначення вартості власного
. Вміти оцінити вартість власного та
капіталу.
акціонерного капіталу.
2. Визначення вартості акціонерного
Навчитися
корегувати
вартість
капіталу.
власного капіталу з обліком інфляції
3. Оцінка позичок.
та розрахувати ринкову його вартість.
4. Інфляція та ринкова вартість
Засвоїти
методи
управління
капіталу.
формуванням
власного
капіталу
5. WACC та ефект фінансового
підприємства та управління позиковим
лівериджу.
капіталом.
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Змістовий модуль 7 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
Опанувати
методику
оцінки
Заняття 6. Управління реальними
ефективності інвестиційних проектів.
інвестиціями.
1. Оцінка ефективності інвестиційних
Засвоїти
методи
управління
проектів.
джерелами фінансування капітальних
2. Амортизаційна політика
вкладень.
підприємства.
3. Визначення оптимальної структури

джерел фінансування
капіталовкладень.
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Заняття 7. Управління фінансовими
інвестиціями.
1. Визначення структури фондового
портфеля інвесторів.
2. Оцінка дохідності окремих видів
інвестицій.
3. Оцінка поточної вартості цінних
паперів (акцій та облігацій).

Засвоїти особливості управління
фінансовими інвестиціями.
Навчитися
визначати
структуру
фондового портфеля інвесторів.
Вміти оцінити дохідність окремих
видів інвестицій та поточну вартість
цінних паперів (акцій та облігацій).

