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Короткий опис дисципліни: Розвиток світової економіки вимагає від фахівців банківської і 

страхової справи поглиблення теоретичних знань і практичних навичок щодо використання нових 

розробок у сфері інноваційної діяльності банків та страхових компаній. Це вимагає опанування 

фахівцями теоретичних основ впровадження, використання та сучасні тенденції розвитку інноваційних 

технології у банківському та страховому бізнесі. Важливо опанувати: стратегії впровадження 

інноваційних технологій в банківському та страховому бізнесі; методи та показники оцінювання  

економічної  ефективності  інноваційної  діяльності  фінансових  установ;  сучасні  технології 

фінансово-банківської діяльності в Україні. Актуальною залишається проблема оцінки перспективи 

розвитку інноваційних технологій у банківському та страховому бізнесі. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології у банківському та страховому 

бізнесі» є  поглиблення  теоретичних  знань  і  практичних  навичок  щодо  використання  нових  

розробок  у  сфері інноваційної діяльності банків та страхових компаній. 

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 світі,  обґрунтовувати  

інноваційні  рішення,  які  здатні  забезпечити  довгострокову  конкурентну  перевагу банківським  

установам  та  страховим  компанія;  використовувати  сучасні  форми  взаємодії  академічної спільноти, 

органів державної влади та представників банківського і страхового середовища для апробації 

результатів досліджень та впровадження своїх напрацювань шляхом перетворення невизначеної 

зацікавленості в  інноваціях  до  виникнення  чітких  спонукальних  мотивів  та  економічних  стимулів  

постійного  їхнього використання, що є провідною рушійною силою радикальних структурних зрушень і 

масштабних ринкових перетворень у банківському та страховому бізнесі; визначати альтернативні 

сценарії практичного втілення інноваційних технологій на світовому і вітчизняному банківському та 

страховому ринках; впроваджувати методологію  економічного  моделювання  та  прогнозування  при  

вивченні  соціально-економічних  явищ у контексті реалій сучасного банківського та страхового 

простору; публічно висловлювати та відстоювати власну позицію,  аргументовану  результатами  

наукових  досліджень,  використовуючи  ретельно  продуманий методичний  апарат;  демонструвати  

переваги  та  необхідність  впровадження  інновацій  в  банківському  і страховому сегментах при 

проведенні освітніх семінарів, володіння методиками передачі набутих знань і практичних навичок у 

сфері банківського та страхового консультування та при читанні лекцій. 


