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«Інновації страхового ринку» 

Рівень BO магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Фінанси, банківська справа та 

страхування / Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 1 семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

4 кредити 

Денна: 120: лек. – 10; практ. - 14 

Заочна: 120: лек. – 6; практ. - 4 

Мова викладання  українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 кафедра фінансів 

Автор дисципліни кандидат економічних наук 

доцент кафедри фінансів 

Борисюк Олена Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Знання з економічної теорії та фінансів 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є вивчення 

впливу інноваційних технологій на 

галузь страхових послуг та 

ознайомлення з перевагами і викликами 

діджиталізації страхового ринку. 

Чому це цікаво/треба вивчати Програма курсу «Інновації страхового 

ринку» допомагає вивченню  сучасних 

інновацій, які впроваджуються в умовах 

цифровізації страхового ринку; 

ознайомлення з перевагами та 

викликами діджиталізації страхового 

ринку, продуктами, програмами, 

процесами, новими сервісами та бізнес-

моделями страхових компаній. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні 

підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти 

ними. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання 

в сфері фінансового, банківського та 



страхового менеджменту для прийняття 

рішень. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та 

оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

СК3. Здатність застосовувати 

управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість 

наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування 

управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

СК8. Здатність застосовувати 

інноваційні підходи в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 
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