
Програма підготовки магістрів у галузі знань 07 – «Управління та 

адміністрування» зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціалізації – «Бізнес і приватне підприємництво» 

 

«Фінансовий менеджмент» 

150 год. / 5 кредитів ЕКТС 

(30 год. лекцій, 30 год. практичних занять) 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 
Назвіть деякі мікро- та макроекономічні фактори, що впливають на 
фінансові рішення компанії. Визначте основні завдання, які стоять перед 
фінансовим менеджером відповідно до сфер його діяльності 

8 

2 Інформацію, яку можна одержати зі звіту про фінансові результати та 
баланс 7 

3 
Що може показати аналіз джерел та напрямків використання коштів про 
фінансову діяльність фірми? Що таке грошовий потік? Поясніть, як він 
може бути пов’язаний з джерелом коштів 

8 

4 

Як знаходиться середній період погашення заборгованості покупцями? 
Якщо він становитиме 40 днів, а середній по галузі - 30 днів, що це 
означає? Як може статись, що підприємство матиме збитки навіть за 
зростання обсягу продажу її продукції? Як відрізнятимуться прибуток та 
грошовий потік фірм, якщо одна з них використовує метод рівномірного 
нарахування амортизації, а інша - метод прискореного нарахування 
амортизації? 

8 

5 Вартість (ціна) і оптимізація структури капіталу 7 

6 Управління інвестиціями підприємства. Управління фінансовими 
ризиками 8 

7 

Визначить вартість капіталу від випуску звичайних акцій, якщо щорічні 
темпи приросту дивідендів акцій компанії були 4%. Акції котирувались по 
ЗО грн. Підприємство сплачувало дивіденди 3 грн. на акцію, а витрати на 
випуск становили 3%. 

8 

8 Ринкова вартість портфеля на початок першого, другого, третього 7 



 

періодів та на кінець третього періоду становить, тис. грн.: 100, 140, 110, 
80. Визначити доходність портфеля, якщо виплати по портфелю протягом 
періодів не здійснювались 

9 Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 8 

10 

Фінансовий ринок: місце в економіці, роль, структура. Вплив оточуючого 
середовища на фінансову діяльність компанії та завдання фінансового 
менеджера. Передумови і можливості застосування фінансового 
менеджменту в Україні 

7 

11 

Внутрішні джерела інформаційного забезпечення фінансового 
менеджменту. Зовнішні джерела інформаційного забезпечення 
фінансового менеджменту. Характеристика звіту про фінансові 
результати. Зміна вартості грошей у часі 

7 

12 Засоби врахування дії фактора часу при визначенні вигідності фінансових 
операцій. Методи розрахунку майбутньої і теперішньої вартості грошей 7 

Разом 90 


