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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Кредитний менеджмент і цифрові 

технології” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за 

спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування”, спеціалізації “Банківський бізнес і фінансові технології”). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі 

управління кредитною діяльністю. 

Міждисциплінарні зв’язки: “Гроші і кредит”, “Банківська система”, “Банківські операції”, 

“Іпотечне кредитування”, “Інвестиційне кредитування”. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів системи знань і 

практичних навичок з управління кредитною діяльністю банку. 

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є: надати студентам знання і вміння здійснення 

банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з 

кредитною діяльністю.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- основні засади кредитного менеджменту; 

- зміст і методи оцінювання кредитоспроможності позичальників; 

- завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу; 

- використання сучасних цифрових технологій та новітніх програм для проведення 

кредитних операцій; 

- особливості організації кредитування підприємств окремих галузей економіки; 

- методи управління кредитним ризиком; 

- особливості дистанційного обслуговування клієнтів при кредитуванні; 

- причини виникнення проблемних кредитів та засоби реструктуризації боргів; 

- порядок створення та використання спеціального резерву за кредитами; 

- порядок створення та використання спеціального резерву за фінансовими зобов’язаннями 

банку. 

уміти : 
- приймати правильні рішення щодо вибору суб’єктів та об’єктів кредитування; 

- визначати ефективність проекту, що кредитується; 

- оцінювати кредитоспроможність різних категорій позичальників; 

- управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними 

категоріями позичальників; 

- оцінювати ризиковість кредитної операції; 

- правильно вибирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику; 

- виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати відповідні превентивні заходи; 

- управляти проблемними кредитами; 

- прогнозувати структуру кредитного портфеля банку. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1. Концептуальні засади кредитного менеджменту в банку. 

Тема 2. Управління процесом банківського кредитування. 

Тема 3. Оцінювання банком кредитоспроможності позичальників. 

Тема 4. Особливості організації кредитного процесу в окремих галузях економіки. 

Тема 5. Особливості кредитування фізичних осіб. 

Тема 6. Моніторинг кредитного ризику. 

Тема 7. Моніторинг кредитного портфеля. 

Тема 8. Формування та використання банками резерву за кредитами. 

Тема 9. Управління проблемними кредитами банку. 



Тема 10. Стратегічне управління кредитним портфелем банку. 

 

3. Рекомендована література 

1. Владичин У.В. Банківське кредитування. Навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, 

проф. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с. 

2. Версаль Н. І., Дорошенко Т. В. Теорія кредиту: Навч. посіб. – К.: Вид. дім „Києво-

Могилянська академія”, 2007. – 483 с. 

3. Дмитренко М. Г., Потлатюк В. С. Кредитування і контроль: Навчально-методичний 

посібник (у схемах і коментарях). – Кондор, 2005. – 296 с. 

4. Смовженко Т.С., Котовська Р.Р., Крупський В.М., Хім’як В.С. Кредитування і контроль: 

Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 135с.  

5. Хмеленко О.В., Вовк В.Я. Кредитування та контроль : навч. пос. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. 

– 240 с. 

6. Ковалев А. П. Кредитный риск-менеджмент. Монография. – К. : Сузір’я, 2007. – 406 с. 

7. Кредитування і контроль : підручник / авт. кол. : Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юк, Р. Р. 

Котовська та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук 

проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2012. – 375 с. 

8. Кредитування та ризики: навч. пос. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 480 с. 

9. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : навч. пос. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : 

“Знання”, КОО, 2002.– 215 с. 

10. Управління банківськими ризиками: навч. посіб. / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т.Карчева 

та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О.Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с. 

11. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: 

Монографія. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 264 с. 

12. Эдгар М. Морсман-мл. Кредитный департамент банка: организация эффективной работы 

/ Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 257 с. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: семестровий екзамен 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх 

студентів. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. Студента 

допускають до семестрового екзамену з навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види 

робіт, передбачені навчальним планом та робочою програмою з цієї навчальної дисципліни. 

Результати проведення семестрового контролю у формі семестрового екзамену оцінюють 

за шкалою ECTS, національною чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 

“незадовільно”) та 100-бальною шкалою Університету. 

Оцінювання знань студента здійснюється наступним чином: 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 
90-100 A Відмінно 

81-89 B 
Добре  

71-80 C 

61-70 D 
Задовільно  

51-60 E 

0-50 FX (F) Незадовільно 

 

Ґрунтовне засвоєння студентами знань та об’єктивна оцінка їхнього рівня з боку викла-

дача вимагають постійного контролю відвідування кожним студентом навчальних занять, 

проведення системного поточного контролю знань, а також належної організації екзамену.  



Допуск до складання семестрового екзамену здійснюється викладачем, який проводив 

практичні заняття в групі. До семестрового екзамену можуть бути допущені студенти, які не 

мали заборгованостей (пропуски занять, незадовільні оцінки) і набрали не менше 25 балів 

згідно розробленої викладачем методики. Оцінювання знань студентів проводиться за 

екзаменаційними білетами, складеними на основі програми курсу і затверджених кафедрою. 

Під час складання семестрового екзамену не дозволяється користуватися конспектами та 

допоміжною літературою. 

Рівень знань за національною шкалою оцінюється за п’ятибальною системою, 

виходячи з таких критеріїв: 

1. “відмінно” – студент дає обґрунтовані, глибокі і теоретично-правильні відповіді на 

поставлені питання, виявляє здібність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, робити логічні висновки і узагальнення; демонструє уміння висловлювати і 

аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на те чи інше питання; 

використовує достовірні дані, які підтверджують відповіді на питання; демонструє 

знання законодавчих актів України, інструкцій, підручників, посібників. Із загальної 

кількості балів, які отримує студент на екзамені, студент набрав більше 90 балів. 

2. “добре” – студент володіє матеріалом на рівні вимог, наведених вище, але під час 

розкриття змісту питань ним були допущені незначні помилки при формулюванні 

термінів і категорій, допускалися неточності у використанні цифрового матеріалу, при 

посиланні на конкретні часові періоди та дати. Із загальної кількості балів, які отримує 

студент на семестровому екзамені, студент набрав від 71 до 89 балів. 

3. “задовільно” – студент неправильно відповів на одне з питань білета або не дав 

вичерпних і достатньо обґрунтованих відповідей на всі поставлені питання. Із загальної 

кількості балів, які отримує студент на екзамені, студент набрав від 51 до 70 балів. 

4. “незадовільно” – студент допустив неправильні відповіді на питання. У відповідях на 

питання відсутні належні докази і аргументи. Зроблені висновки не вичерпні або 

помилкові. Із загальної кількості балів, які отримує студент на семестровому екзамені, 

студент отримав від 0 до 50 балів. 

Під час екзамену викладач оцінює відповіді з кожного питання і виставляє остаточну 

оцінку в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. 

Перелік питань для підготовки до екзамену: 

1. Сутність та значення банківського кредиту у розвитку економіки. 

2. Класифікація банківських кредитів. 

3. Еволюція кредитної діяльності банків. 

4. Нормативно-правове забезпечення кредитних відносин в Україні. 

5. Джерела формування кредитних ресурсів банку. 

6. Принципи банківського кредитування. 

7. Кредитна політика банку. 

8. Методи банківського кредитування. 

9. Структура кредитного департаменту банку. 

10. Підбір, навчання та підвищення кваліфікації працівників кредитного відділу банку. 

11. Розподіл обов’язків між кредитними працівниками банку. 

12. Кредитний комітет та його функції. 

13. Сутність та етапи процесу банківського кредитування. 

14. Порядок укладання кредитного договору та видача кредиту. 

15. Супроводження кредиту. 

16. Формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.  

17. Порядок погашення кредиту та закриття кредитної справи. 

18. Сутність та необхідність оцінки кредитоспроможності позичальника. 

19. Джерела інформації для визначення кредитоспроможності позичальників. 

20. Фінансова звітність позичальників. 

21. Формування та зберігання кредитних історій позичальників у банку. 

22. Інформаційні бази кредитних бюро. 

23. Аналіз кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб. 



24. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб. 

25. Визначення рейтингу надійності позичальника. 

26. Сутність, необхідність та види забезпечення кредитів в Україні. 

27. Застава як вид забезпечення банківських кредитів. 

28. Оцінка вартості заставного майна. 

29. Порядок укладання договору застави. 

30. Гарантія як вид забезпечення кредитної діяльності банків. 

31. Використання поруки у забезпеченні банківських кредитів. 

32. Неустойка як вид кредитного забезпечення банків. 

33. Страхування як форма мінімізації кредитних ризиків. 

34. Сутність і види процентних ставок за кредитами. 

35. Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом. 

36. Методи ціноутворення за кредитами. 

37. Порядок нарахування і сплати процентів за кредитами. 

38. Сутність і характеристика ризиків банківської діяльності. 

39. Поняття і види кредитних ризиків та критерії їх оцінки. 

40. Методи управління ризиками кредитної діяльності банку. 

41. Сутність та види контролю у процесі банківського кредитування. 

42. Контроль НБУ за банківською кредитною діяльністю. 

43. Порядок розрахунку нормативів кредитного ризику. 

44. Внутрішньобанківський моніторинг у процесі кредитування. 

45. Банківський моніторинг забезпечення кредиту. 

46. Внутрішня аудиторська перевірка кредитної діяльності банку. 

47. Умови та чинники виникнення проблемних кредитів. 

48. Шляхи виявлення та управління проблемною заборгованістю. 

49. Реабілітація та ліквідація проблемних кредитів. 

50. Претензійно-позовна робота банку з проблемними кредитами. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Згідно із семестровими планами лекційних, практичних занять, що затверджуються на 

засіданні кафедри, складається графік і вказуються форми поточного контролю знань студен-

тів. Формами поточного контролю є написання тестових завдань, контрольних робіт і вико-

нання ситуаційних вправ. Контроль проводиться у письмовій формі, роботи зберігаються на 

кафедрі протягом навчального року. Може використовуватись усне контрольне опитування з 

деяких тем. 

Кожна навчальна дисципліна містить розроблені критерії оцінок знань студентів. Для 

контролю та оцінювання рівня знань і практичних навичок, які студенти набули в процесі 

вивчення та опрацювання матеріалу курсу застосовується бальна система. 

Для теоретичних питань бали нараховуються за: 

– викладення основних методологічних положень, принципів та визначень; 

– наведення логічних формул, методики розрахунку показників; 

– обґрунтування зроблених висновків і використання розглянутих методик у практичній 

діяльності, обґрунтування ключових теоретико-прикладних проблем такого застосування. 

Для задач та вправ бали нараховуються за: 

– наведення логічних формул розрахунку чи принципів обґрунтування висновків; 

– виконання передбачених умовою задачі розрахунків; 

– формулювання передбачених умовою задачі висновків. 

Бали, отримані за відповіді на теоретичні питання і за виконання задач та ситуаційних 

вправ, сумуються і є основою для виставлення підсумкової оцінки. 

Під час поточного контролю застосовуються якомога більше методів оцінювання 

знань студентів: усне опитування, тестування, розв’язування задач, індивідуальні самостійні 

та контрольні роботи, наукові (творчі) роботи тощо. Підсумковий контроль проводиться у 

формі екзамену. 


