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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна, вечірня 

форма навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 
07 Управління та 

адміністрування 

За вибором 

 
 

Модулів – 1 

Спеціальність: 
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 
 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 5,625 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

аспіранта – 2,625 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 
доктор філософії 

 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

42 год. 72 год. 

 

 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1,1428; 

для заочної форми навчання – 0,25.  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. 

Завдання вивчення дисципліни «Інноваційні технології у банківському та 

страховому бізнесі» є: ознайомлення зі стратегією впровадження інноваційних 

технологій в банківському та страховому бізнесі; оволодіння методами та 

показниками оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності 

банківських установ і страхових організацій; набуття навичок впровадження 

сучасних інноваційних технологій банківської і страхової діяльності в Україні; 

з’ясування перспектив розвитку інноваційних технологій у банківському та 

страховому бізнесі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

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. 

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 фінансових результатів 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 

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
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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. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи дослідження проблем створення та впровадження 

інноваційних технологій у банківському та страховому бізнесі 

 

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. 

 

Тема 2. СУТЬ, РОЗВИТОК, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКІВСЬКОМУ І 

СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ 

Основні поняття та завдання 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. 

 

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. 

 

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 
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інноваційних технологій. 

 

Змістовий модуль 2.  

Практика створення та впровадження інноваційних технологій у 

банківському та страховому бізнесі 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна, вечірня форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дослідження проблем створення та впровадження 

інноваційних технологій у банківському та страховому бізнесі 
Тема 1. Теоретичні 
основи інноваційних 
технологій у 
банківському та 
страховому бізнесі. 

11,25 4 2   5,25 11,25 1 0,5   9,75 

Тема 2. Суть, 
розвиток, основні 
поняття та особливості 
інноваційного 
менеджменту у 
банківському і 
страховому бізнесі. 

11,25 4 2   5,25 11,25 1 0,5   9,75 

Тема 3. Інноваційна 
діяльність як об’єкт 
інноваційного 
менеджменту у 
банківському та 
страховому бізнесі. 

11,25 4 2   5,25 11,25 1 0,5   9,75 

Тема 4. Державне 
регулювання 
інноваційної 
діяльності у 
банківському та 
страховому бізнесі. 

11,25 4 2   5,25 11,25 1 0,5   9,75 

Разом за змістовим 
модулем 1 45 16 8   21 45 4 2   39 

Змістовий модуль 2. Практика створення та впровадження інноваційних технологій у 
банківському та страховому бізнесі 

Тема 5. Управління 
інноваційним 
розвитком банківських 
установ і страхових 
організацій. 

11,25 4 2   5,25 11,25 2 1   8.25 

Тема 6. Критерії 
оцінки економічної 
ефективності 
інноваційних 
технологій у 
банківському та 
страховому бізнесі. 

11,25 4 2   5,25 11,25 2 1   8.25 

Тема 7. Мотивація і 
стимулювання 
інноваційної 
діяльності у 
банківському та 
страховому бізнесі. 

11,25 4 2   5,25 11,25 2 1   8.25 

Тема 8. Управління 
ризиками 
інноваційних 
технологій та методи 
його зниження у 
банківському і 
страховому бізнесі. 

11,25 4 2   5,25 11,25 2 1   8.25 

Разом за змістовим 
модулем 2 45 16 8   21 45 8 4   33 

Усього годин  90 32 16   42 90 12 6   72 
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5. Теми семінарських занять 
Навчальним планом не передбачено. 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Заняття 1. Теоретичні основи інноваційних технологій у 

банківському та страховому бізнесі. 

2 

2 Заняття 2. Суть, розвиток, основні поняття та 

особливості інноваційного менеджменту у банківському 

і страховому бізнесі. 

2 

3 Заняття 3. Інноваційна діяльність як об’єкт 

інноваційного менеджменту у банківському та 

страховому бізнесі. 

2 

4 Заняття 4. Державне регулювання інноваційної 

діяльності у банківському та страховому бізнесі. 

2 

5 Заняття 5. Управління інноваційним розвитком 

банківських установ і страхових організацій. 

2 

6 Заняття 6. Критерії оцінки економічної ефективності 

інноваційних технологій у банківському та страховому 

бізнесі. 

2 

7 Заняття 7. Мотивація і стимулювання інноваційної 

діяльності у банківському та страховому бізнесі. 

2 

8 Заняття 8. Управління ризиками інноваційних 

технологій та методи його зниження у банківському і 

страховому бізнесі. 

2 

 Разом 16 

7. Теми лабораторних занять 
Навчальним планом не передбачено. 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Теоретичні основи інноваційних технологій у 

банківському та страховому бізнесі. 5,25 

2 Тема 2. Суть, розвиток, основні поняття та особливості 

інноваційного менеджменту у банківському і 

страховому бізнесі. 5,25 

3 Тема 3. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного 5,25 
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менеджменту у банківському та страховому бізнесі. 

4 Тема 4. Державне регулювання інноваційної діяльності у 

банківському та страховому бізнесі. 5,25 

5 Тема 5. Управління інноваційним розвитком банківських 

установ і страхових організацій. 5,25 

6 Тема 6. Критерії оцінки економічної ефективності 

інноваційних технологій у банківському та страховому 

бізнесі. 5,25 

7 Тема 7. Мотивація і стимулювання інноваційної 

діяльності у банківському та страховому бізнесі. 5,25 

8 Тема 8. Управління ризиками інноваційних технологій 

та методи його зниження у банківському і страховому 

бізнесі. 5,25 

 Разом  42 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання аспіранта є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 

занять.  

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни 

«Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі» доводиться до 

відома аспіранта викладачем на лекційних та практичних заняттях (теми 

індивідуальних навчально-дослідних завдань викладач визначає кожному 

аспірантові індивідуально). Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

аспіранта забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології у 

банківському та страховому бізнесі»: підручники, навчальні та методичні 

посібники, підготовані викладачем, практикум тощо.  

Методичні матеріали для виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання аспіранта передбачають можливість проведення самоконтролю з боку 

аспіранта. Для самостійного виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання аспірантові також рекомендується відповідна наукова й фахова 

монографічна та періодична література. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни «Інноваційні 

технології у банківському та страховому бізнесі» може виконуватися у 

бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних 

класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. У певних випадках ця 

робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує 

можливість індивідуального доступу виконавця до потрібних дидактичних 

засобів. Графік доводять до відома аспіранта на початку поточного семестру.  

Результати індивідуального навчально-дослідного завдання аспірант 

доповідає на практичних заняттях, а також на науково-практичних 

конференціях, наукових семінарах кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 
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(секція «Страхування» (керівник проф. Плиса В.Й.)) Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

10. Методи навчання 

Оцінювання знань з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у 

банківському та страховому бізнесі» здійснюється на основі поточно-

модульного контролю (залік) і підсумкового контролю знань (залік).  

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь аспіранта з навчальної 

дисципліни використовують такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування, проведення тестування, 

розв’язок задач, розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що 

містять тестування, задачі, тощо; 

Об'єктами поточного контролю знань з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі» є: 

- систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

- виконання модульних (контрольних) завдань; 

- виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи аспіранта на практичних 

заняттях беруть до уваги: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних 

заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань беруть до уваги 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті аспірантами 

під час опанування відповідного змістовного модуля. 

При оцінці виконання самостійної роботи (індивідуальних навчально-

дослідних завдань) беруть до уваги: рівень опрацювання та засвоєння теми в 

цілому чи окремих питань, підготовка рефератів, розв’язок задач, складання 

тестів тощо. 

Періодичний модульний контроль проводиться у формі тестів та 

розв'язання практичних завдань.  

Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

аспірантів протягом семестру. 

11. Методи контролю 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості аспіранта до 

виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначена кафедрою 
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фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену (4-й 

семестр) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

аспірантом теоретичного та практичного матеріалу з  навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі» за семестр, що 

проводиться як контрольний захід. 

Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної 

дисципліни «Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі» 

(семестрового екзамену), якщо він виконав всі види робіт, передбачені 

навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. 

Екзамени складаються в період екзаменаційної сесії, передбаченої 

навчальним планом. 

Екзамен проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома 

викладачів і аспірантів не пізніше, як за місяць до початку сесії.  

Порядок і методика проведення екзамену визначаються вищим навчальним 

закладом. 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 

чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а 

заліків – за двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано") і вносяться в 

екзаменаційну відомість. 

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 
В 81-89 

добре 
С 71-80 
D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
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F 0-20 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

13. Методичне забезпечення 

1. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних 

занять з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у банківському та 

страховому бізнесі» для аспірантів, що навчаються за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування – Львів: Видавничий центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 12с. 

2. Плиса В.Й. Тематика й методичні вказівки до виконання індивідуальних 

навчально-наукових завдань з навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології у банківському та страховому бізнесі» для аспірантів, що 

навчаються за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування – Львів: 

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 2019. – 16с. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Аналіз банківської діяльності : підручник/ За ред. д.е.н., проф. А.М. 

Герасимовича, – Київ, КНЕУ, 2010. 

2. Банківська безпека : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Ю.О. Cамура, В.А. 

Сидоренко, В.А. Вареник. – К.: Знання, 2013. - 237с. 

3. Банківська система України : монографія / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, 

К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 187 с. 

4.  Банківський менеджмент : навчальний посібник / Кириченко О.А., Гіленко 

І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. - К.: Знання-Прес, 2002.- 438 c. 

5. Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / [О. А. 

Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 

2011. – 152 c. 

6. Банківський менеджмент : підручник/ за ред. О.А. Кириченка, В.І. 

Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831ст 

7. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 250 с. 

8. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. — 

К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. 

9. Звєряков М.І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М.І. 

Звєряков, В.В. Коваленко, О.С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво «Атлант», 

2014. – 485 с.  

10. Івасів І.Б., Корнилюк Р.В., Диба М.І. Монографія «Іноземні банки в 

Україні: вплив та регулювання». - К.: КНЕУ, 2012 – 234 с. 

http://ua-referat.com/Банківський_менеджмент
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Університетська книга 2010. – 334с. 

12. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. – 

Вінниця: ВНТУ, 2007. – 210с. 

13.  Копилюк О.І., Музичка О.М. Банківські операції : навч. посібник. — 2-ге 

вид. випр. і доповн. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

536 с. 

14.  Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська система : навч. 

посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с.  

15.  Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних 

країн: підручник. — К.: Алерта, Центр учбової літератури 2010 р. 586 с. 

16. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний 

менеджмент : навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, 

І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: Центручбовоїлітератури, 2015. – 234 с. 

17. Петрова Н.Б., Мущинська Н.Ю., Чеканова Л.Г. Інноваційний менеджмент 

у прикладах і завданнях : навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 248 с. 

18. Плиса В.Й. Cтрахування : навчальний посібник. [Друге видання]. 

[Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2008. – 392 с.  

19. Плиса В.Й. Cтрахування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН 

України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Лист № 14/8.2-1604 від 08.07. 2005 року]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 

2005. – 392 с.  

20. Плиса В.Й. Основи страхування : навчальний посібник. / В.Й. Плиса. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 144 с. 

21. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни : довідник. / В.Й. Плиса. – 

Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 64 с. 

22. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано 

МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 378 с. 

23. Плиса В.Й. Страхування : довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 197 с. 

24. Плиса В.Й. Страхування : підручник [Затверджено МОН України як 

підручник для аспірантів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-

2926 від 30.12. 2008 року] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472 с. 

25. Прасолова С.П. Банківські операції.: навч. посібник. / С.П. Прасолова – К.: 

Центр навчальної літератури, 2013. – 568с. 

26. Стратегічний менеджмент: Підручник / І.М. Писаревський, О.М. Тищенко, 

М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова; ред. Аляб’єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-

ва. – Х.: ХНАМГ,2009. – 287 с. 

27. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління 

ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, 

С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-
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Допоміжна 
1. Плиса В.Й. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні 

/ В.Й. Плиса. // Формування ринкової економіки в Україні. [Перехідна 

економіка: проблеми теорії і практики]. Науковий збірник./ЛДУ імені 

Івана Франка. – Вип. 5 – Львів: Інтереко, 1999. – С.154–158. 

2. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування 

структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління 

/ В.Й.Плиса – Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Люкс, 

2012. – № 2 (18).– С.374 – 394. 

3. Плиса В. Проблеми розвитку страхової справи в Україні / В. Плиса 

// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 29. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – С. 131–133. 
4. Плиса В.Й. Антикризове управління діяльністю страховика. / В.Й. Плиса, 

З.П. Плиса. // Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ 
НЛТУ України, 2010. − С.221-226.  

5. Плиса В.Й. Глобалізація і проблеми державного регулювання страхового 
ринку України. / В.Й. Плиса. // Формування ринкової економіки в Україні. 
[Економіка України в євроінтеграційних процесах.] Науковий збірник. – 
Спецвипуск 13. / ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2004. – 
С. 385-390. 

6. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній 
системі України. / В.Й. Плиса. //Вісник соціально-економічних 
досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 30 / Одеський державний 
економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 324-332.. 

7. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах 

глобалізації. / В.Й. Плиса // Вісник Університету банківської справи 

Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – 

№ 3 (15). – С.219-224. 
8. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах 

глобалізації. / В.Й. Плиса. // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип. 106. / Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені 
Т. Шевченка, 2008. – С. 26-30.  

9. Плиса В.Й. Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми 
формування структури, оцінка переваг та недоліків. / В.Й. Плиса. 
// Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 26. 
Ч. 2. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 121-127.  

10. Плиса В.Й. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий 
простір. / В.Й. Плиса. // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 94–103. 

11. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування 
структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. 
/ В.Й. Плиса. // Збірник наукових праць Таврійського державного 
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14. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в 
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