СЕМІНАР-ТРЕНІНГ
«УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В СЕРЕДОВИЩІ DIAMOND FMS»

ТРЕНІНГ ВІДБУДЕТЬСЯ 05.12.2017 О 17:30-20:00 В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВОМУ ЦЕНТРІ
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ (АУД. 265), ПЕРШИЙ КОРПУС КНЕУ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ 54/1

МЕТА ТРЕНІНГУ РОЗВИНУТИ НАВИЧКИ:
змістовного розуміння інформації у формах
фінансової звітності підприємства;
проведення фінансово-економічного аналізу за
фінансовою звітністю підприємства;
прогнозування фінансових показників діяльності
підприємства за перспективними проектами;
роботи в середовищі Diamond FMS – пакету
професійного програмного забезпечення для
побудови фінансової моделі підприємства
(Нідерланди).

ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ:
створюємо у середовищі Diamond FMS первинну
фінансову модель підприємства за даними
фінансової звітності, яку можна буде удосконалити за
наявності додаткової інформації;
аналізуємо основні фінансові показники,
використовуючи інструментарій Diamond FMS (у т. ч.
засобами візуалізації);
моделюємо прогнозні значення основних показників
діяльності підприємства в внаслідок реалізації
проекту його розвитку;
формуємо звіти і прогнози про діяльність
підприємства на основі шаблонів Diamond, які можна
редагувати і використовувати у своїй подальшій
роботі.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:
магістранти, які знаходяться на етапі підготовки
випускної (дипломної) роботи;
студенти, що проводять дослідження із
застосуванням інструментарію фінансовоекономічного аналізу і прогнозу діяльності фірми
експерти, які готують рішення про економічну
доцільність впровадження змін на підприємстві.

НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ ТА
СТАРТОВИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ
УЧАСНИКІВ:
розуміння теоретичних основ проведення фінансовоекономічного аналізу і прогнозу показників діяльності
підприємства;
уміння читати баланс та інші форми фінансової
звітності підприємства;
відсутність психологічного бар’єру роботи з новим
програмним забезпеченням та в нових онлайнсередовищах :)

Олена
Олександрівна
Кизенко
кандидат економічних наук, доцент,

заступник директора Інституту
управлінського консультування КНЕУ
імені В. Гетьмана, член Всеукраїнської
асоціації консультантів з управління
"CMC-Ukraine" (сертифікований
консультант СМС, 2012).

Має досвід роботи на посадах очільника
фінансової служби, керівника проекту
впровадження системи бюджетування.

ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ
РОБОТИ НА СЕМІНАРІ
УЧАСНИКУ ДОЦІЛЬНО
ВЗЯТИ З СОБОЮ:
річну фінансову звітність підприємства за
один рік (Баланс, Звіт про фінансові
результати);
опис параметрів (вихідних даних) проекту
змін для удосконалення окремих аспектів
діяльності підприємства;
гарний настрій та бажання працювати
конструктивно :)

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ТРЕНІНГУ УЧАСНИКИ
ОТРИМАЮТЬ:
базову фінансову модель підприємства у
програмі Diamond FMS, яку можна буде
удосконалити за наявності додаткової
інформації (електронний файл);
звіти і прогнози про діяльність
підприємства на основі шаблонів Diamond
FMS (електронний файл);
сертифікат учасника семінару.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА

http://bit.ly/bizdiamond

