ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
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Викладач – Левицька А.В.
Обсяг в
годинах

Назва та стислий зміст практичного
заняття

Мета роботи

Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
2
Заняття 1. Сутність, мета і задачі
Знати основні категорії теми, виявляти
взаємозв’язок з іншими функціями
фінансового менеджменту. Система
забезпечення фінансового менеджменту. менеджменту, знати способи організації
1. Сутність, мета, функції, фінансового
фінансової роботи на підприємстві,
менеджменту
основні базові концепції фінансового
2. Система показників фінансового
менеджменту.
менеджменту
Вміти визначати мету та завдання
3. Види фінансового менеджменту
фінансового
менеджменту
на
4. Структура фінансової служби на
підприємстві, класифікувати показники
підприємстві та її задачі
фінансового менеджменту за напрямками.
Змістовний модуль 2. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ
2
Знати основні види грошових потоків,
Заняття 2. Визначення вартості грошей у
методи
нарахування складних і простих
часі та її використання у фінансових
відсотків,
порядок розрахунку множників
розрахунках.
для вирішення прямої і зворотної задач.
1. Прості і складні відсотки
Вміти
застосовувати
методики
2. Види грошових потоків. Пренумерандо, обчислення простих і складних відсотків,
постнумерандо, ануїтет
оцінки різних видів грошових потоків,
3. Концепція і методичний інструментарій обліку фактору ризику і інфляції у
обліку фактора ризику
фінансових розрахунках.
4. Інфляція і її вплив на прийняття рішень
фінансового характеру
Змістовний модуль 3. ОЦІНКА І ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
2
Заняття 3. Управління інвестиціями в
Знати
основні
критерії
оцінки
інвестиційних проектів, можливості їх
реальний сектор економіки.
розрахунку в комп’ютерному середовищі
1.Оцінка інвестиційних проектів
Вміти застосовувати методи оцінки
2. Аналіз альтернативних проектів
ефективності інвестиційних проектів;
3. Фінансова інвестиційна діяльність
використовувати
можливості
підприємства і управління фінансовими
комп’ютерного
середовища
та
інвестиціями.
програмного забезпечення для їх оцінки
та аналізу.
Змістовний модуль 4. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
2
Заняття 4. Методи оцінки фінансових
Знати зміст та структуру грошових
потоків, що породжуються звичайними
активів компанії
1. Алгоритм прийняття рішення щодо акціями, корпоративними облігаціями,
вкладення в корпоративну облігацію.
привілейованими акціями.
2. Алгоритм прийняття рішення щодо
Вміти приймати рішення щодо
вкладення в привілейовану акцію.
придбання різних видів фінансових
3. Алгоритм прийняття рішення щодо активів (звичайних акцій, корпоративних
вкладення в звичайні акції.
облігацій, привілейованих акцій), які
випущені іншими компаніями.

Змістовний модуль 5. ОЦІНКА СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Заняття 5. Методи розрахунку доцільності
Розуміти зміст поняття «ціна джерела
емісії фінансових активів, як джерел капіталу». Знати графічне представлення
моделі DCF для різних видів фінансових
залучення капіталу.
1. Формалізований розрахунок для активів.
прийняття
рішення
щодо
випуску
Вміти приймати рішення щодо
корпоративної облігації, як джерела випуску (емісії) різних видів фінансових
капіталу.
інструментів з метою залучення капіталу.
2.Формалізований
розрахунок
для
Вміти застосовувати модель DCF для
прийняття
рішення
щодо
випуску корпоративної облігації, привілейованої
привілейованої акції, як джерела капіталу. акції, звичайної акції.
3. Формалізований розрахунок для
Вміти розраховувати показник
прийняття
рішення
щодо
випуску середньозважених витрат на капітал.
звичайних акцій.
4.
Метод
розрахунку
показника
середньозважених витрат на капітал.
Змістовний модуль 6. ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2
Заняття 6.
Методи
фінансового
і
Знати основні види розрахунку
фінансового важелю. Знати ключові
операційного важелю
1. Європейська
версія
фінансового показники контролю за експлуатацією
важелю.
інвестицій.
2. Американська
версія
фінансового
Вміти розраховувати силу дія
важелю.
операційного і фінансового важелю з
3. Операційний важіль.
прийняттям оптимальних управлінських
рішень щодо формування структури
витрат і структури капіталу.
Змістовний модуль 7. ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ
2
Заняття 7. Бізнес-кейс для прийняття
Знати методи оцінки ефективності
рішення щодо доцільності злиття і злиття і поглинання компаній.
Знати основні види і типи поглинань.
поглинання компаній
1. Показники щодо обґрунтування злиття і
Вміти застосовувати підходи аналізу і
поглинання компаній.
оцінювання ефективності і доцільності
2. Типи поглинань.
злиття і поглинання компаній.
3. Підходи щодо оцінки доцільності злиття
і поглинань
2

