ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Управління ризиками та бізнес-планування»
практичні заняття, годин – 16
Викладач – к.е.н., доц. Чередниченко В.А.
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Назва та стислий зміст
практичного заняття
Цикл інвестиційного проекту та види
передінвестиційних досліджень, аналіз
ринку та концепція маркетингу. Базові
аспекти передінвестиційних досліджень.
Роль організацій, консультаційних служб,
та інформаційних систем. Передумови та
основна ідея проекту. Маркетингове
дослідження. Схема стратегії проекту.
Витрати та надходження, пов’язані з
маркетинговим дослідженням.
Дослідження
сировинної
бази.
Класифікація сировини та матеріалів.
Специфікація
потреб.
Маркетинг
поставок
та
програма
поставок.
Планування
витрат
на
поставку
сировини
Вибір місця розташування проекту і
вибір технологій. Дослідження стану
природного середовища. Дослідження
стану інфраструктури. Вибір місця
розташування будівельного майдану з
урахуванням можливих витрат. Розробка
виробничої програми та визначення
виробничої потужності підприємства.
Вибір технологій. Детальне планування
підприємства.
Оцінка
загальних
інвестиційних витрат.
Організаційна
схема
управління
підприємством. Планування потреб у
трудових
ресурсах.
Розробка
організаційної
схеми
управління
підприємством. Розрахунок накладних
витрат. Категорії трудових ресурсів.
Соціально-економічне
і
культурне
середовище. Визначення потреб проекту
у трудових ресурсах.
Планування бюджету проекту. Цілі
планування бюджету. Бюджети етапів
реалізації проекту. Складання графіка
реалізації проекту.
Фінансовий аналіз проекту. Оцінка
інвестицій.
Фінансування
проекту.
Рамки і цілі фінансового аналізу. Аналіз

Мета роботи
Ознайомлення з основними
етапами інвестиційного циклу,
передумовами і формулюванням
основної ідеї проекту

Освоєння навичок використання
основних прийомів
маркетингового дослідження
сировинної бази
Ознайомлення з порядком вибору
місця розташування проекту з
урахуванням можливих витрат

Опанування методами розрахунку
потреб проекту у трудових
ресурсах

Ознайомлення з порядком
розробки бюджету проекту та
складання графіку його реалізації
Ознайомлення з основними
процедурами проведення
фінансового аналізу проекту за
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оцінок витрат. Основні види звітності з
аналізу
господарської
діяльності.
Поняття оцінки інвестицій. Методи
оцінки інвестицій. Фінансові показники
і показники економічної ефективності.
Фінансова
оцінка
в
умовах
невизначеності.
Схеми фінансового
аналізу.
Основи управління ризиками. Якісний
аналіз ризиків. Поняття ризику і
невизначеності. Основи управління
ризиками. Сутність аналізу ризиків
проекту. Ідентифікація ризиків. Фактори
ризиків, види втрат.
Кількісний аналіз ризиків. Кількісні
методи аналізу ризиків. Дослідження
ризиків
методом
розрахунку
вірогідності. Експертний аналіз ризиків.
Аналіз показників граничних рівнів.
Аналіз чутливості проекту. Аналіз
сценаріїв розвитку проекту. Метод
побудови дерева проектних рішень.
Імітаційне моделювання ризиків.

різними схемами.

Оволодіння навиками якісного
аналізу ризиків проекту

Оволодіння навиками кількісного
аналізу ризиків проекту.

