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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Інвестиційне кредитування” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування” спеціалізації “Банківський бізнес і фінансові 

технології”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають між банком і 

позичальником, щодо організації співпраці в процесі надання, обслуговування та погашення 

інвестиційних кредитів. 

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

“Кредитний менеджмент і цифрові технології”, “Іпотечне кредитування”, “Проєктне 

фінансування”, “Аналіз інвестиційних проектів”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади організації інвестиційного кредитування в банку. 

2. Особливості та різновиди інвестиційного кредитування в Україні. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інвестиційне кредитування” є: формування 

системи теоретичних знань та практичних навичок щодо прийняття рішень про надання 

інвестиційних кредитів і мінімізації кредитних ризиків у банках. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Інвестиційне кредитування” є: вивчення 

організації процесу інвестиційного кредитування в банку, методики банківського 

моніторингу процесів інвестиційного кредитування та мінімізації витрат, пов’язаних із 

банківською діяльністю. 

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

знати : 

- теоретичні основи інвестиційного кредитування, об’єкти інвестиційного кредитування, 

види інвестиційних проектів; 

- організацію процесу інвестиційного кредитування в банку, порядок видачі інвестиційних 

кредитів та проведення моніторингу кредитної діяльності в банку; 

- порядок прийняття заставного забезпечення від позичальників при інвестиційному 

кредитуванні, шляхи реструктуризації проблемної кредитної заборгованості клієнтів у 

банку за інвестиційними кредитами; 

вміти : 
- визначати специфічні риси та особливості банківського інвестиційного кредитування, 

аналізувати можливість надання інвестиційних кредитів банком, розраховувати ціну 

банківського інвестиційного кредиту; 

- налагоджувати процес банківського інвестиційного кредитування, проводити розгляд 

заявки та необхідної документації позичальника на одержання інвестиційного кредиту, 

визначати можливі форми та види забезпечення інвестиційного кредиту, розраховувати 

суми погашення інвестиційних кредитів та строки користування кредитами на реалізацію 

інвестиційних проектів, складати кредитний договір, проводити моніторинг банківського 

інвестиційного кредиту; 

- визначати та аналізувати необхідний пакет документів на отримання інвестиційного 

кредиту, проводити перевірку достовірності отриманої від позичальника інформації про 

фінансовий стан та репутацію, проводити оцінювання кредитоспроможності згідно з 

визначеною методикою, класифікувати позичальників за рейтингом надійності, 

проводити аналіз ринкової позиції та менеджменту позичальника; 

- проводити експертизу документів обґрунтування інвестицій, здійснювати оцінювання 



інвестиційного проекту в банку та аналізувати можливості надання інвестиційного 

кредиту, розраховувати показники ефективності інвестиційних проектів; 

- оцінювати можливості кредитування капітальних вкладень з використанням державних 

коштів, визначати можливість отримання позичальником податкового інвестиційного 

кредиту, організовувати процес надання довгострокового кредиту молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам за рахунок державних коштів, згідно визначених 

законодавчих вимог; 

- визначати можливість надання та організовувати видачу кредитів під гарантії уряду 

України, оцінювати перспективи інвестиційного кредитування міжнародними фінансово-

кредитними організаціями. 

 

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

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційного кредитування. 

Тема 2. Банківське інвестиційне кредитування. 

Тема 3. Процес банківського інвестиційного кредитування. 

Тема 4. Оцінювання кредитоспроможності позичальника. 

Тема 5. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування 

інвестиційних проектів. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Державне та споживче інвестиційне кредитування. 

Тема 7. Міжнародне інвестиційне кредитування. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: семестровий залік. 

Підсумковий контроль проводиться у формі семестрового заліку. Семестровий залік 

не передбачає обов’язкової присутності студентів, і проставляється за умови, що студент 

виконав усі види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою 

дисципліни, та отримав позитивні підсумкові оцінки за кожен із модулів. Семестровий 

залік не передбачає написання підсумкової семестрової контрольної роботи чи 

підсумкового семестрового тесту. Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є 

підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів поточного контролю.  

Оцінювання рівня знань і практичних навичок, які студенти набули в процесі вивчення 

дисципліни, передбачає виконання теоретичних та практичних завдань на семінарських 

заняттях протягом семестру. Залік виставляється за результатами роботи протягом семестру 

на семінарських заняттях згідно прийнятої шкали. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Залікова оцінка 

90-100 A 

Зараховано 

81-89 B 

71-80 C 

61-70 D 

51-60 E 

0-50 FX (F) Незараховано 

Критеріями успішності студентів для отримання заліку є: 

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

поставлені питання на практичних заняттях, 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 тези відповіді на 

питання; демонструє знання законодавчих актів України, інструкцій, підручників, 

посібників. Із загальної кількості балів, які отримує студент протягом поточного 

навчання, студент набрав більше 51 бала. 

2. “незараховано” – студент допустив неправильні відповіді на питання під час оцінювання 

рівня знань протягом поточного контролю на практичних заняттях. У відповідях на 

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

помилкові. Із загальної кількості балів, які отримує студент протягом поточного 

навчання, студент набрав менше 50 балів. 

 

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 

студентів. Формами поточного контролю є написання тестових завдань, написання 

контрольних робіт та виконання 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 і доведення необхідних 

теорем; 

– обґрунтування зроблених висновків та 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, підготовку доповідей 

(рефератів), індивідуальні самостійні роботи, контрольні роботи тощо. 

 


