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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів  4

Загальна кількість годин 120

Кількість модулів 1

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 15

Лабораторні, годин

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання: 8

аудиторних 3

самостійної роботи студента 5

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів системи теоретичних знань і практичних 
навичок з управління кредитною діяльністю банку

Завдання - надати студентам знання і вміння здійснення банківського 
моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов'язаних з кредитною 
діяльністю



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Теоретичні та організаційні основи кредитних операцій банку

Тема 1. Концептуальні засади кредитного
менеджменту в банку 10 2 1 7

Тема 2. Управління процесом бан-
ківського кредитування 12 4 1 7

Тема 3. Оцінювання кредитоспро-
можності позичальника 13 4 2 7

Тема 4. Особливості організації 
кредитного процесу в окремих галузях
економіки

12 4 1 7

Тема 5. Особливості кредитування 
фізичних осіб 12 4 1 7

Разом за змістовим модулем 1 59 18 6 35

Змістовий модуль 2: Практичні аспекти кредитної діяльності у банку 
Тема 6. Моніторинг кредитного ризику
банку 12 2 2 8

Тема 7. Моніторинг кредитного портфеля
банку 12 2 2 8

Тема 8. Формування та використання
банками резерву за кредитними 
операціями банків.

14 4 2 8

Тема 9. Управління проблемними 
кредитами банку 12 2 2 8

Тема 10. Стратегічне управління 
кредитним портфелем банку. 11 2 1 8

Разом за змістовим модулем 2 61 12 9 40

Усього годин 120 30 15 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар – розгорнута бесіда 
Концептуальні засади кредитного менеджменту в банку 1

2. Семінар запитань і відповідей  
Управління процесом банківського кредитування 1

3. Семінар з виконанням практичних задач  
Оцінювання кредитоспроможності позичальника 2

4.
Семінар – розгорнута бесіда 
Особливості організації кредитного процесу в окремих галузях 
економіки

1

5. Семінар запитань і відповідей  
Особливості кредитування фізичних осіб 1

6. Семінар з виконанням практичних задач  
Моніторинг кредитного ризику банку 2

7. Семінар з виконанням практичних задач  
Моніторинг кредитного портфеля банку 2

8.
Семінар з виконанням практичних задач  
Формування та використання банками резерву за кредитними 
операціями банків

2

9. Семінар – розгорнута бесіда 
Управління проблемними кредитами банку 2



10. Семінар – розгорнута бесіда 
Стратегічне управління кредитним портфелем банку 1

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.

3.
Добір статистичної інформації щодо динаміки та структури обсягів кредитних 
портфелів банків, динаміки накопичених резервів, дослідження обсягів 
проблемних кредитів, тощо.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Теоретичні та організаційні основи кредитних операцій банку

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Концептуальні 
засади кредитного 

менеджменту в 
банку

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність кредиту 
як економічної категорії. Товарна та грошова форми 
кредиту. Принципи кредиту. Суб'єкти кредитних 
відносин. Об'єкт кредитної угоди. Функції кредиту. 
Сутність банківського кредитування. Принципи 
банківського кредитування. Види і форми банківських 
кредитів та їх класифікація. Методи банківського 
кредитування та форми позичкових рахунків. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар запитань і 
відповідей  
Управління 
процесом 

банківського 
кредитування

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Етапи процесу 
банківського кредитування. Перелік документів, що по-
даються в банк позичальником – юридичною особою 
для отримання кредиту. Основні питання інтерв'ю з по-
тенційним позичальником. Оцінка кредитоспромож-
ності позичальника як один з етапів кредитного проце-
су. Джерела інформації для оцінки кредитоспромож-
ності позичальника. 
Основна мета структурування кредиту. Порядок виз-
начення параметрів кредитної угоди: суми кредиту, 
строку, виду і розміру забезпечення, розміру відсот-
кової ставки, порядку видачі кредиту, графіка пога-
шення заборгованості і нарахованих відсотків. Склад і 
повноваження кредитного комітету. Розділи стандарт-
ного кредитного договору. Права і зобов'язання креди-
тора та позичальника. Відповідальність суб'єктів кре-
дитної угоди. Порядок формування кредитної справи 
позичальника. 
Показники визначення ціни за кредитом. Відсоткова 
ставка за кредитом. Комісія за кредитом. Фактори, які 
впливають на рівень відсоткової ставки за кредитом. 
Методи ціноутворення за кредитами. Метод "вартість 
плюс". Метод "базова ставка плюс". Метод "надбавки". 
Метод "аналізу дохідності клієнта". Порядок зат-
вердження відсоткової ставки за кредитом.  
Форми забезпечення кредиту. Застава як одна з форм 
забезпечення зобов'язань позичальника перед банком. 
Майно та майнові права як предмет застави. Види за-
стави. Банківська гарантія як спосіб забезпечення ви-
конання зобов'язань позичальника. Класифікація бан-
ківських гарантій. Поручительство (порука) як форма 
забезпечення за кредитом. Страхування відповідаль-
ності позичальника. Уступка вимог (цесія). 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач  
Оцінювання 

кредитоспроможн
ості позичальника

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність кредито-
спроможності. Порядок визначення переліку показників 
та критерії оцінки фінансового стану позичальників. 
Методи аналізу кредитоспроможності позичальника. 
Напрями оцінки кредитоспроможності позичальника. 
Переваги і недоліки методу коефіцієнтів для оцінки 
кредитоспроможності позичальника. Періодичність 
оцінки фінансового стану позичальників. Мета аналізу 
кредитоспроможності позичальника. Оцінка доціль-
ності видачі кредиту. 
Перелік рекомендованих НБУ показників оцінки фінан-
сового стану позичальника. Джерела інформації для 
оцінки фінансового стану позичальника – юридичної 
особи. Перелік показників оцінки фінансового стану 
позичальника – юридичної особи. Показники плато-
спроможності позичальника. Показники фінансової 
стійкості позичальника. Показники ділової активності 
позичальника. Показники рентабельності позичальника. 
Показник аналізу грошових потоків позичальника. 
Аналіз якісних (суб'єктивних) показників діяльності 
позичальника. Аналіз кредитної історії позичальника. 
Порядок розрахунку комплексної рейтингової оцінки 
фінансового стану позичальника. Критерії визначення 
класу позичальника – юридичної особи за результатами 
оцінки його фінансового стану. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Особливості 
організації 
кредитного 

процесу в окремих 
галузях економіки

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Кредити пов’язані з 
цінними паперами, в т.ч. вексельні та під заставу 
ОВДП. Кредити сільськогосподарським підприємствам. 
Іпотечний кредит. Ломбардні позички. Консорціумний 
кредит. Проведення банками операцій із споживчого 
кредитування. Лізинговий кредит. Суб'єкти лізингу. 
Фінансовий лізинг (оренда). Оперативний лізинг. Фор-
ми лізингу. Міжбанківський кредит. Види міжбанків-
ських кредитів. Цілі отримання міжбанківського кре-
диту. Сутність овердрафту. Вимоги до клієнтів, що ма-
ють намір отримати овердрафт. Порядок встановлення 
лімітів за овердрафтом. Плата за овердрафт. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар запитань і 
відповідей  

Особливості 
кредитування 
фізичних осіб

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань:  Показники оцінки 
фінансового стану позичальника – фізичної особи. Якіс-
ні характеристики позичальника. Кількісні показники 
оцінки фінансового стану позичальника – фізичної осо-
би. Показники оцінки поточної платоспроможності по-
зичальника. Критерії визначення класу позичальника – 
фізичної особи за результатами оцінки його фінансо-
вого стану. Система кредитного скорингу. Порядок роз-
рахунку інтегрального показника фінансового стану 
позичальника. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 2: Практичні аспекти кредитної діяльності у банку

Семінар з 
виконанням 

практичних задач  
Моніторинг 

кредитного ризику 
банку

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність кредит-
ного ризику як економічної категорії. Види чинників 
кредитних ризиків. Можливі наслідки негативного про-
яву чинників кредитних ризиків. Критерії класифікації 
кредитних ризиків. Кредитний ризик щодо окремого 
кредиту. Кредитний ризик щодо кредитного портфеля. 
Метод диверсифікації. Галузева диверсифікація. Гео-
графічна диверсифікація. Портфельна диверсифікація. 
Концентрація як метод управління кредитним ризиком. 
Встановлення лімітів. Порядок розрахунку нормативів 
кредитного ризику. Резервування як метод управління 
кредитним ризиком. Якісний аналіз кредитного ризику. 
Кількісний аналіз кре-дитного ризику. Коефіцієнтний 
метод аналізу рівня кредитного ризику. Статистичний 
метод аналізу рівня кредитного ризику. Метод експерт-
них оцінок при оцінюванні рівня кредитного ризику 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач  
Моніторинг 
кредитного 

портфеля банку

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Напрями аналізу 
кредитного портфеля банку. Аналіз структури та дина-
міки кредитного портфеля банку. Показники якісного 
аналізу кредитного портфеля. Горизонтальний (або 
трендовий) аналіз кредитного портфеля банку. Верти-
кальний (або структурний) аналіз кредитного портфеля. 
Показники ризику кредитного портфеля банку. Показ-
ники дохідності та ефективності кредитних операцій. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач  
Формування та 
використання 

банками резерву за 
кредитними 

операціями банків

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Призначення ре-
зерву за кредитними операціями банків. Механізм виз-
начення розміру резерву за кредитними операціями 
банків. Класифікація кредитів, наданих юридичним 
особам за категоріями якості. Порядок розрахунку роз-
міру резерву за кредитними операціями банків. Особ-
ливості створення резерву за кредитами іншим кате-
горіям позичальників (крім юридичних осіб) та окре-
мими видами кредитів. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Управління 
проблемними 

кредитами банку

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність проб-
лемних кредитів. Фактори, що сприяють виникненню 
проблемних кредитів. Сигнали погіршення фінансового 
стану позичальника. Сигнали виникнення проблемного 
кредиту. Умови виникнення простроченої заборгова-
ності за кредитом. Умови визнання заборгованості за 
кредитом як сумнівної. Фактори непогашення кредиту, 
що залежать від самого банку. Фактори виникнення 
проблемних кредитів, пов'язані з діяльністю позичаль-
ника. Зовнішні фактори виникнення проблем з пога-
шенням кредиту. Можливі збитки банку в разі невико-
нання позичальником зобов'язань за кредитом. 
Допустимий рівень проблемних кредитів для банку. 
Методи управління проблемними кредитами банку. 
Договірне або примусове списання суми боргу за 
кредитом. Реструктуризація заборгованості за креди-
том. Заходи реструктуризації заборгованості за креди-
том. Сек'юритизація проблемних кредитів. Переуступ-
лення права вимоги за кредитом. Переведення заборго-
ваності за кредитом. Рефінансування заборгованості за 
кредитом. Ліквідація заборгованості за кредитом. Сут-
ність претензійно-позовної роботи банку. Порядок звер-
нення стягнення на предмет застави. Порядок списання 
безнадійної заборгованості за кредитом. Організації 
процедури управління проблемними кредитами. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Стратегічне 
управління 
кредитним 

портфелем банку

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Організація ризик-
менеджменту в банку. Комплекс дій з реалізації ризик-
менеджменту в банку. Цілі ризик-менеджменту. Етапи 
ризик-менеджменту. Структурні підрозділи ризик-ме-
неджменту в банку. Кредитна політика, її визначення, 
розробка і параметри.  
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

7. Результати навчання

1. Здатність оцінювати ризикованість кредитної операції

2. Уміння правильно вибирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику

3. Здатність виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати відповідні превентивні 
заходи

4. Здатність управляти проблемними кредитами

5. Уміння прогнозувати структуру кредитного портфеля банку

6. Здатність приймати правильні рішення щодо вибору суб'єктів та об'єктів кредитування

7. Уміння визначати ефективність проекту, що кредитується

8. Уміння оцінювати кредитоспроможність різних категорій позичальників

9. Здатність управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними 
категоріями позичальників

10.
Володіння прийомами пошуку та використання наукової інформації, використовувати при 
цьому технічні засоби збору та обробки інформації, працювати на персональному 
комп’ютері



11. Здатність до аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та перевірених фактів

12. Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих економічних знань для 
вирішення стратегічних та поточних завдань розвитку кредитних операцій

13. Здатність виконувати роботу у команді, зокрема здатність взаємодії із колегами та 
виконання обов’язкової роботи в установлені терміни

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1 2 2 2 6

Тема 2 2 2 2 6

Тема 3 2 2 2 6

Тема 4 2 2 2 6

Тема 5 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 1

10 10 10 10 10 50

Змістовий модуль 2.

Тема 6 2 2 2 6

Тема 7 2 2 2 6

Тема 8 2 2 2 6

Тема 9 2 2 2 6

Тема 10 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 2

10 10 10 10 10 50

Разом 20 20 20 20 20 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»
75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Нєізвєстна О.В. Кредитний менеджмент. Конспект лекцій / О.В. Нєізвєстна. – 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 280 с.

2. Малахова О.Л. Кредитний менеджмент: навч. посіб. / О.Л. Малахова. – 
Тернопіль, Вектор, 2015. – 424 с.

3. Копилюк О. І. Кредитний менеджмент: навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. 
Музичка. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 132 с.

4. Мороз А.М. Кредитний менеджмент: [навч. посіб.] / А.М. Мороз, Р.І. 
Шевченко, І.В. Дубик. - К.: КНЕУ, 2012. - 399 с.

5.
Крамаренко О.М. Навчальний посібник з дисципліни "Кредитування і
контроль" / О.М. Крамаренко, Ю.І. Лаврентович. – Миколаїв: Видавництво 
НУК, 2011. – 105 с.

Допоміжна 

6. Вовк, В. Я. Кредитування і контроль [Текст] / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. –
К.: Знання, 2008. – 463 c.

7. Дмитренко, М. Г. Кредитування і контроль [Текст] / М. Г. Дмитренко, В. С.
Потлатнюк. – К. : Кондор, 2009. – 296 c.

8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрійків Т.Я. Кредит і банківська справа: 
Підручник. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

9. Котковський В.С. Банківські операції [навч. посіб.] / В.С. Котковський, О.В.
Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

10. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: [навч. посіб.] / Л.О.
Примостка та ін. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с. 



Інформаційні ресурси 

1. Сайт Верховної ради України – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua
2. Сайт Національного банку України - Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua.

3. Національна бібліотека ім.. Вернадського – Режим доступу: http:// 
www.nbuv.gov.ua

4. Сайт Асоціації українських банків – Режим доступу: http:// www.aub.com.ua

5. Сайт економічних новин та інформації – Режим доступу: http:// 
www.economics.com.ua

6. Сайт банківської аналітики – Режим доступу: http:// www.bankografo.com.

7. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України №
2121-III від 7 грудня 2000 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

8.
Положення про порядок формування та використання банками України 
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 
операціями [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ № 23 від 
25.01.2012 р. - Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

9.
Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в 
національній валюті на території України [Електронний ресурс]: Постанова
НБУ №508 від 16.12.2002 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

10.
Правила надання банками України інформації споживачу про умови 
кредитування та сукупну вартість кредиту [Електронний ресурс]: Постанова 
НБУ №168 від 10.05.2007 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

11.
Положення про єдину інформаційну систему «Реєстр
позичальників» [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №245 від 27.06.2001
р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

12.
Про порядок регулювання діяльності банків в Україні[Електронний ресурс]:
Постанова НБУ №368 від 28.08.2001 р. – Режим доступу: http: //
www.rada.gov.ua.


