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48. Plysa V.Yo. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces 
/ V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific 
articles. – "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 
256 p. – P. 153-156.  

Інформаційні ресурси 
 

1. Верховна Рада України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/ 

2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: 

https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

4. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ 

5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

6. Internet world stats. – Режим доступу: https://internetworldstats.com/ 
7. LIGA:ZAKON - Режим доступу: https://ligazakon.net/ 

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 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/uk
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://internetworldstats.com/
https://ligazakon.net/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


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. 

Формат курсу Денний, вечірній / заочний 

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 
форма 

екзамен 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на навчальних дисциплінах, які аспіранти вивчали протягом навчання на ОКР 
бакалавр та магістр. 

Навчальні методи та техніки, 
які будуть використовуватися 
під час викладання курсу 

Лекції, 
презентації, 
інтерактивні методи (демонстраційні вправи, ситуаційні вправи, задачі, мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими діагностичними методиками тощо)  

Необхідні обладнання Мультимедійний пристрій, комп’ютер, фліпчарт, папір, маркери 

Критерії оцінювання (окремо 
для кожного виду навчальної 
діяльності) 

32 бали – поточний контроль 
18 балів – самостійна робота 
50 балів – екзамен 



Питання до екзамену  1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності.  
2. Сутність і зміст інноваційних технологій у банківському та страховому бізнесі.  
3. Класифікації інноваційних технологій та їх особливості у банківському і страховому бізнесі.  
4. Еволюція інноваційного менеджменту в системі стратегічного управління банківською установою та 

страховою організацією. 
5. Основні поняття та завдання інноваційного менеджменту у банківському і страховому бізнесі.  
6. Життєвий цикл інновацій у банківському та страховому бізнесі.  
7. Інновації, розвиток конкуренції та економічне зростання.  
8. Еволюція розвитку теорій інноваційної діяльності. 
9. Поняття та етапи інноваційної діяльності у банківському та страховому бізнесі.  
10. Оцінка інноваційних можливостей банківської установи.   
11. Інноваційний потенціал страховика.  
12. Методологія створення продуктових інновацій у банківському та страховому бізнесі.  
13. Методологія створення процесних інновацій у банківському та страховому бізнесі.  
14. Характеристика інноваційної інфраструктури у банківському та страховому бізнесі. 
15. Сутність і основні методи інноваційної політики держави.  
16. Система управління державною інноваційною політикою у сфері банківського та страхового бізнесу.  
17. Роль держави в розвитку банківсько-страхових інноваційних технологій. 
18. Розробка стратегії інноваційного розвитку організації.  
19. Аналіз інноваційних можливостей страхової організації.  
20. Оцінка інноваційного потенціалу банківської установи.  
21. Планування інноваційної діяльності в банківських установах і страхових організаціях.  
22. Вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю в банківському та страховому секторах. 
23. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційних технологій у банківському та страховому 

бізнесі.  
24. Методи оцінки економічної ефективності інновацій у банківському та страховому бізнесі. 
25. Складові і принцип дії мотиваційного механізму інноваційної діяльності у банківському та страховому 

бізнесі.  
26. Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності у банківському та страховому бізнесі.  
27. Стимулювання вищого менеджменту банку та страхової організації до інноваційної діяльності.  
28. Організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної поведінки працівників банків і страхових 

компаній. 
29. Поняття ризику й невизначеності.  
30. Методи аналізу і прогнозування ризику інноваційних технологій у банківському та страховому бізнесі.  
31. Методи зниження ризику інноваційних технологій у банківському та страховому бізнесі. 

 

Опитування  Письмова форма опитування 



ДОДАТОК 

Схема курсу  

Тиждень / 

год. 
Тема, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Матеріали 
Література. 

Ресурси в Інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1 / 2 год. 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

БАНКІВСЬКОМУ ТА СТРАХОВОМУ 

БІЗНЕСІ 

Сутнісна характеристика інновацій та 

інноваційної діяльності. Сутність і зміст 

інноваційних технологій у банківському 

та страховому бізнесі. Класифікації 

інноваційних технологій та їх 

особливості у банківському і страховому 

бізнесі. Еволюція інноваційного 

менеджменту в системі стратегічного 

управління банківською установою та 

страховою організацією. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

7; 10; 11; 13; 15; 16; 

17; 18; 21; 23; 25 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

 

2 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

7; 10; 11; 13; 15; 16; 

17; 18; 21; 23; 25 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

2 тиждень 

3 / 2 год. 

Тема 2. СУТЬ, РОЗВИТОК, ОСНОВНІ 

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

У БАНКІВСЬКОМУ І СТРАХОВОМУ 

БІЗНЕСІ 

Основні поняття та завдання 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 4; 5; 6; 13; 15; 17; 

18; 21; 23; 25 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

 



4 / 2 год. 

інноваційного менеджменту у 

банківському і страховому бізнесі. 

Життєвий цикл інновацій у банківському 

та страховому бізнесі. Інновації, розвиток 

конкуренції та економічне зростання. 

Еволюція розвитку теорій інноваційної 

діяльності. Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 4; 5; 6; 13; 15; 17; 

18; 21; 23; 25 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

4 тиждень 

5 / 2 год. 

Тема 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯК ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ У 

БАНКІВСЬКОМУ ТА СТРАХОВОМУ 

БІЗНЕСІ 

Поняття та етапи інноваційної 

діяльності у банківському та страховому 

бізнесі. Оцінка інноваційних 

можливостей банківської установи. 

Інноваційний потенціал страховика. 

Методологія створення продуктових 

інновацій у банківському та страховому 

бізнесі. Методологія створення 

процесних інновацій у банківському та 

страховому бізнесі. Характеристика 

інноваційної інфраструктури у 

банківському та страховому бізнесі. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 

21; 23; 25 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

 

6 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 

21; 23; 25 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

6 тиждень 



7 / 2 год. 

Тема 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

БАНКІВСЬКОМУ ТА СТРАХОВОМУ 

БІЗНЕСІ 

Сутність і основні методи 

інноваційної політики держави. Система 

управління державною інноваційною 

політикою у сфері банківського та 

страхового бізнесу. Роль держави в 

розвитку банківсько-страхових 

інноваційних технологій. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

3; 13; 14; 21; 23; 29; 

30; 31; 32; 45; 46; 47; 

48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

 

8 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

3; 13; 14; 21; 23; 29; 

30; 31; 32; 45; 46; 47; 

48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

8 тиждень 

9 / 2 год. 

Тема 5. УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І 

СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Розробка стратегії інноваційного 

розвитку організації. Аналіз 

інноваційних можливостей страхової 

організації. Оцінка інноваційного 

потенціалу банківської установи. 

Планування інноваційної діяльності в 

банківських установах і страхових 

організаціях. Вибір організаційних форм 

управління інноваційною діяльністю в 

банківському та страховому секторах. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23; 25; 27; 33; 37; 40; 

44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

 

10 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23; 25; 27; 33; 37; 40; 

44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

10 тиждень 



11 / 2 год. 

Тема 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

БАНКІВСЬКОМУ ТА СТРАХОВОМУ 

БІЗНЕСІ 

Принципи вимірювання і показники 

ефективності інноваційних технологій у 

банківському та страховому бізнесі. 

Методи оцінки економічної ефективності 

інновацій у банківському та страховому 

бізнесі. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23; 25; 27; 33; 37; 40; 

44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

 

12 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23; 25; 27; 33; 37; 40; 

44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

12 тиждень 

13 / 2 год. 

Тема 7. МОТИВАЦІЯ І 

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У БАНКІВСЬКОМУ ТА 

СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ 

Складові і принцип дії мотиваційного 

механізму інноваційної діяльності у 

банківському та страховому бізнесі. 

Форми і методи стимулювання 

інноваційної діяльності у банківському 

та страховому бізнесі. Стимулювання 

вищого менеджменту банку та страхової 

організації до інноваційної діяльності. 

Організаційно-економічні форми 

стимулювання інноваційної поведінки 

працівників банків і страхових компаній. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23; 25; 27; 33; 37; 40; 

44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

 

14 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23; 25; 27; 33; 37; 40; 

44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

14 тиждень 



15 / 2 год. 

Тема 8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

МЕТОДИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ У 

БАНКІВСЬКОМУ І СТРАХОВОМУ 

БІЗНЕСІ 

Поняття ризику й невизначеності. 

Методи аналізу і прогнозування ризику 

інноваційних технологій у банківському 

та страховому бізнесі. Методи зниження 

ризику інноваційних технологій у 

банківському та страховому бізнесі. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23;26; 25; 27; 33; 37; 

40; 44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5,25 год. 

 

16 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 7; 10; 15; 16; 21; 

23; 25; 26; 27; 33; 37; 

40; 44; 47; 48 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

16 тиждень 

 

 


