Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Наставник: Беслаћ Милан
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан VII семестар; Одслушана настава и реализоване предиспитне активности
Циљ предмета: Упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у области
корпоративних финансија, како би се студенти припремили за радно место у будућности које захтева
добро познавање основних знања и вештина управљања финансијама.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен за самостално вршење финансијске анализе, праћење и
планирање новчаних токова корпорације; разумевање улоге финансијског тржишта, вредновање
финансијских инструмената на финансијском тржишту, схватање могућности побољшања управљања
средствима корпорације, ефикасна примена метода оцене ефективности инвестиционих пројеката и
анализирајње утицаја структуре капитала и цене капитала и дивидендне политике на вредност
корпорације.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам, циљна функција и средства корпоративних финансија. Појам и приступи буџетирању капитала.
Појам и врсте пројеката. Правила за доношење инвестиционих одлука. Основни принципи процене
новчаних токова. Основне технике одлучивања у условима ризика. Управљање и финансирање обртних
средстава. Структура капитала и фактори. Цена капитала. Промена структуре капитала. Корпоративне
финансијске стратегије. Одлуке о дивидендама. Фактори и врсте дивидендне политике. Анализа
дивидендне полтике.
Практична настава:
Вежбе са презентацијама студената
(презентације одабраних текстова водећих
економских
теоретичара, као и секундарне литературе) и дискусијама. Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Каравидић С., Ивковић Д., (2014), Корпоративне финансије, Висока школа за пословну економију
и предузетништво, Београд (у припреми).
[2]. Ričard A. Brili, Stjuart K. Majers, Alan Dž. Markus, (2009), Osnovi korporativnih finansija, MATE d.o.o,
Beograd.
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се
даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за
представљање презентације одабраних текстова водећих економских теоретичара; и (3) као, дискусионе
где се дискутују показани примери у (2);
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15
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