
Дисципліна Соціальне страхування 

Рівень ВО 
Другий  (магістерський)  

Курс 
2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра 
фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Казначейська справа» тісно пов’язана з іншими 

економічними дисциплінами: «Макроекономіка», «Гроші і 

кредит», «Фінансова думка України», «Фінанси», «Фінанси 

підприємств», «Фінанси місцевого самоврядування» тощо. 

Що буде вивчатися 

Сутність, становлення та розвиток фінансового планування на 

підприємстві; Становлення бюджетування в Україні; Методичні 

основи бюджетування на підприємстві; Розробка організаційної 

та фінансової структури підприємства; Розробка облікової 

політики підприємства; Розробка системи бюджетів; Особливості 

бюджетного процесу на виробництві; Розробка операційних 

бюджетів підприємства; Зміст і технологія складання фінансових 

бюджетів; Відповідальність та мотивація в бюджетуванні. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалом курсу сприяє засвоєнню процесів: 

використання методів фінансового планування; ведення 

організації фінансового планування; складання різних видів 

бюджетів на підприємстві 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Здобувач вищої освіти засвоює: економічний зміст, задачі та 

принципи фінансового планування; методи фінансового 

планування; особливості організації фінансового планування на 

підприємстві; систему бюджетного управління на підприємстві; 

методику бюджетування на підприємстві; організацію процесу 

бюджетування на підприємстві. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Уміння здійснювати операції аналізу, класифікації, узагальнення 

та порівняння теоретичних положень різних фінансово-

економічних парадигм. 

Уміння віднайти ефективні засоби використання фінансових 

інструментів та механізми контролю і регулювання фінансово-

економічних процесів. 

Уміння розробляти інвестиційно-інноваційні плани розвитку 

суб’єктів підприємництва опираючись на вітчизняні нормативні 

документи та враховуючи світовий досвід Уміння забезпечувати 

досягнення фінансової стратегії функціонування та розвитку 

суб’єктів підприємницької діяльності. 



Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
залік 

 
 

 


