Розширений план лекцій
з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
лекційних годин – 30
Викладач – к.е.н., доц. Лапін О.В.
Змістовий модуль 1
Методологічні засади та методичний інструментарій фінансового менеджменту.
Лекція 1. Сутність, мета, функції фінансового менеджменту.
1. Визначення категорії «фінансовий менеджмент».
2. Мета фінансового менеджменту.
3. Функції фінансового менеджменту.
Змістовий модуль 2.
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.
Лекція 2. Сутність фінансового менеджменту та його еволюція.
1. Передумови виникнення фінансового менеджменту, фінансовий механізм та
його структура.
2. Основні завдання фінансового менеджменту.
3. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в
реалізації кінцевих інтересів його власників.
4. Проблеми використання прийомів фінансового менеджменту на підприємствах
України.
Змістовий модуль 3
Система забезпечення фінансового менеджменту.
Лекція 3. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.
1. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.
2. Фінансовий менеджмент як система управління.
Лекція 4. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту, фінансова звітність.
1. Вимоги до підготовки фінансової звітності.
2. Принципи підготовки фінансової звітності.
3. Основні користувачі фінансових звітів.
4. Фінансові звіти: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових
коштів, інші складові частини річного звіту.
Змістовий модуль 4
Аналіз фінансовий звітів.
Лекція 5. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.
1. Аналітичні фінансові документи та їх використання в діагностиці управління
фінансами.
2. Фінансові показники та їх аналіз і використання в управлінні фінансами.
3. Комплексний аналіз фінансового стану підприємтсва.
Лекція 6. Аналіз показників інноваційного розвитку підприємства.
1. Аналіз інноваційної активності підприємства.
2. Сукупність економічних показників, їх розрахунок.
3. Засоби підвищення ефективності інновацій.
Змістовий модуль 5
Управління прибутком.
Лекція 7. Управління прибутком.
1. Сутність і завдання управління формуванням та розподілом прибутку.
2. Операційний ліверидж.

3. Підприємницький ризик. Запас фінансової міцності.
4. Дивідентна політика. Фактори, що впливають на идвувідентну політику.
Визначення дивідентної політики.
Змістовий модуль 6
Управління фінансовими ресурсами та джерелами фінансування інноваційного
підприємства.
Лекція 8. Світовий досвід фінансування діяльності інноваційних підприємств.
1. Джерела фінансування у загальному ракурсі.
2. Оптимізація вартості фінансових ресурсів.
3. Комплексне управління фінансовими ресурсами підприємства.
Лекція 9. Джерела фінансування інноваційного процесу.
1. Основні джерела фінансування інноваційного процесу.
2. Взаємодія інноваційних та інвестиційних потоків.
3. Венчурний капітал у інноваційному процесі. Джерела венчурного фінансування.
Змістовий модуль 7
Управління вартісною структурою капіталу підприємства.
Лекція 10. Класифікація капіталу.
1. Власний капітал та його формування.
2. Позичковий капітал.
3. Фінансовий ліверидж.
4. Ефект фінансового лівериджу. Фінансовий ризик.
Лекція 11. Вартість капіталу.
1. Вартість капіталу як міра прибутковості.
2. Вартість акціонерного капіталу.
3. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.
Лекція 12. Управління структурою капіталу.
1. Фактори, що впливають на структуру капіталу
2. Оптимізація структури капіталу.
3. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.
4. Вартість (ціна) фірми та проблеми її оцінки.
Змістовий модуль 8
Формуівання фінансової стратегії підприємства.
Лекція 13. Стратегічні цілі розвитку підприємства.
1. Етапи розробки фінансової стратегії підприємства.
2. Матриця фінансової стратегії. Бюджетування. Види бюджетів. Складання
бюджетів (кошторисів).
3. Оперативне фінансове планування, його зв'язок з контролінгом.
4. Сутність, функції і місце контролінгу.
Змістовий модуль 9
Управління грошовими потоками на підприємстві.
Лекція 14. Управління грошовими потоками
1.
Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності
підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація.
Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух коштів.
2. Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління
грошовими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управління грошовими
потоками, пов'язаними з фінансовими операціями.
3. Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління
грошовими потоками. Управління грошовими потоками: оплата рахунків суб'єктів

господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення
зобов'язань по кредитах та інших боргових зобов'язаннях, витрати на оплату праці.
4. Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і
застосування платіжного календаря.
Змістовий модуль 10
Управління фінансовими ризиками компанії.
Лекція 15. Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.
1. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитарний, процентний,
інфляційний, кредитний.
2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.
3. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його
прибутковість.
4.
Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та
нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств.
14.5. Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня
ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик і порядок її
визначення та способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.

