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Тривалість курсу 90 год. 3 кредити 

Обсяг курсу 48 години аудиторних: 
з них 32 години лекцій 

16 годин практичних занять 
42 години самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

За результатами вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні знати: теоретичні й практичні аспекти 
використання сучасних технологій у банківському і страховому бізнесі та їхнього впливу на розвиток 
фінансової системи України; методичні підходи до визначення стратегії вдосконалення бізнес-процесів банків і 
страховиків та критеріїв оцінки їхньої ефективності. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні вміти: знаходити наукові джерела 
відповідно до наукових інтересів та відслідковувати найновіші досягнення у сфері банківської справи і страхування; 
працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію; 
використовувати загально наукові та економіко-математичні методи аналізу для вивчення і встановлення 
тенденцій розвитку банківського та страхового ринків; визначати взаємозв'язки і виявляти зміни сутнісних 
характеристик банківського та страхового секторів завдяки впровадженню інноваційних продуктів і технологій, 
вимірювати кількісний та якісний вплив інноваційної складової на фінансові результати діяльності банків та 
страхових компаній; визначати тенденції та вектори розвитку банківського та страхового секторів в Україні та 

http://zakon2.rada.gov.ua
http://www.minfin.gov.ua
http://nfp.gov.ua
http://uainsur.com/
http://internetworldstats.com/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.bank.gov.ua/















