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Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати необхідні знання щодо 

організації процесу інвестиційного кредитування в банках 

України. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних 

концепцій інвестиційного кредитування, так і процесів та 

інструментів, які потрібні банкам для кредитування інвестиційних 

проєктів в Україні. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Інвестиційне кредитування» є вибірковою 

дисципліною вільного вибору студента циклу професійної та 

практичної підготовки зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» для освітньої програми «Банківський 

бізнес і фінансові технології», яка викладається в 11 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інвестиційне 

кредитування» є формування у студентів системи теоретичних 

знань і практичних навичок щодо прийняття рішень про надання 

інвестиційних кредитів і мінімізації кредитних ризиків у банках. 

Цілями дисципліни є: надати студентам знання і вміння у сфері 

банківського інвестиційного кредитування, вивчення організації 

процесу інвестиційного кредитування в банку, методики 

банківського моніторингу процесів інвестиційного кредитування 

та мінімізації витрат, пов’язаних із банківською діяльністю. 
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Інтернет-джерела: 

1. www.finance.com.ua – фінанси України. 

2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база 

України. 

3. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 24 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 8 годин 

практичних занять та 66 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

– теоретичні основи інвестиційного кредитування, об’єкти 

інвестиційного кредитування, види інвестиційних проєктів; 

– 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 креди-

тування, 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 

проєктів, складати кредитний договір, проводити моніторинг 

банківського інвестиційного кредиту; 

– визначати та аналізувати необхідний пакет документів на отри-

мання інвестиційного кредиту, проводити перевірку 

достовірності отриманої від позичальника інформації про 

фінансовий стан та репутацію, проводити оцінювання 

кредитоспроможності згідно з визначеною методикою, класи-

фікувати позичальників за рейтингом надійності, проводити 

аналіз ринкової позиції та менеджменту позичальника; 

http://www.finance.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/


– проводити експертизу документів обґрунтування інвестицій, 

здійснювати оцінювання інвестиційного проєкту в банку та 

аналізувати можливості надання інвестиційного кредиту, 

розраховувати показники ефективності інвестиційних проєктів; 

– оцінювати можливості кредитування капітальних вкладень з 

використанням державних коштів, визначати можливість 

отримання позичальником податкового інвестиційного креди-

ту, 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 креди-

тів під гарантії уряду України, оцінювати перспективи інвести-

ційного кредитування міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. 

Ключові слова Інвестиційний кредит, інвестиційний проєкт, кредит під інвести-

ційний проєкт, інвестиційний цикл, моніторинг, кредитоспромож-

ність позичальника, фінансово-економічна оцінка інвестиційного 

проєкту, чиста теперішня вартість, період окупності інвестицій, 

індекс рентабельності, державне кредитування капітальних 

вкладень, міжнародний інвестиційний кредит. 

Формат курсу Очний / заочний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади організації 

інвестиційного кредитування в банку 

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційного кредитування. 

Сутність інвестиційного кредиту та його роль у розвитку 

економіки. Особливості інвестиційного кредитування. Суб’єкти та 

об’єкти інвестиційного кредитування. Інвестиційний проєкт та 

його види. Фази інвестиційного циклу. 

 

Тема 2. Банківське інвестиційне кредитування. 

Сутність та характеристика банківського інвестиційного 

кредитування. Принципи банківського кредитування 

інвестиційних проєктів. Об’єкти банківського інвестиційного 

кредитування. Види банківського інвестиційного кредитування. 

Ціна банківського інвестиційного кредиту. 

 

Тема 3. Процес банківського інвестиційного кредитування. 

Механізм та організація банківського інвестиційного 

кредитування. Розгляд заявки на отримання інвестиційного 

кредиту. Форми забезпечення банківського інвестиційного 

кредиту. Визначення сум погашення заборгованості та строку 

користування інвестиційним банківським кредитом. Порядок 

складання кредитного договору при інвестиційному кредитуванні. 

Моніторинг банківського інвестиційного кредиту. 

 

Тема 4. Оцінювання кредитоспроможності позичальника. 

Кредитоспроможність позичальника та основні джерела 

інформації для її визначення. Оцінка кредитоспроможності 

позичальників-юридичних осіб. Оцінка кредитоспроможності 

фізичних осіб. Визначення рейтингу надійності позичальника. 

Аналіз ринкової позиції та менеджменту позичальника. 



Тема 5. Банківська експертиза і оцінка доцільності та 

ефективності кредитування інвестиційних проєктів. 

Експертиза документів обґрунтування інвестицій. Експертиза та 

фінансово-економічна оцінка інвестиційного проєкту. Розрахунок 

показників ефективності реальних інвестиційних проєктів. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості та різновиди інвестиційного 

кредитування в Україні 

Тема 6. Державне та споживче інвестиційне кредитування. 

Зміст і характеристика державного кредитування капітальних 

вкладень. Податкове інвестиційне кредитування. Характеристика 

споживчого інвестиційного кредитування. Особливості надання 

довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла. 

 

Тема 7. Міжнародне інвестиційне кредитування. 

Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку 

економіки. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів 

під гарантії уряду України. Інвестиційне кредитування в Україні 

міжнародними фінансово-кредитними організаціями. 

 

Теми практичних занять 
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 проєктів. 

Тема 6. Державне та споживче інвестиційне кредитування. 

Тема 7. Міжнародне інвестиційне кредитування. 

Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Банківництво та страхування”, “Банківська система”, 

“Банківські продукти в цифровій економіці”, “Кредитний 

менеджмент і цифрові технології”, “Іпотечне кредитування”, 

“Проєктне фінансування”, “Аналіз інвестиційних проєктів”, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату та розуміння 

основних понять та принципів інвестиційного кредитування. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття, науково-пошукові роботи, 

дискусія 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни необхідним є 

використання мультимедійного проектора. Вивчення курсу не 

потребує використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 30. 

• контрольні заміри (модулі): 70% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 70. 



• залік: 100% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 100. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання 

науково-дослідного проєкту). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточних опитуваннях, доповідях за матеріалами науково-

пошукової роботи та бали проміжного контрольного письмового 

опитування і тестування. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку Залік виставляється за результатами роботи протягом семестру на 

практичних заняттях 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

*Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльно-

сті (заняття)* 

*лекція, самос-

тійна, дискусія, 

групова робота) 

Література. 

*Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Тер-

мін 

викон. 

1 

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційного 

кредитування. 

Сутність інвестиційного кредиту та його роль 

у розвитку економіки. Особливості 

інвестиційного кредитування. Суб’єкти та 

об’єкти інвестиційного кредитування. 

Інвестиційний проєкт та його види. Фази 

інвестиційного циклу. 

Лекція 3, 4, 5, 6, 7 - - 



2 

Тема 2. Банківське інвестиційне 

кредитування. 

Сутність та характеристика банківського 

інвестиційного кредитування. Принципи 

банківського кредитування інвестиційних 

проєктів. Об’єкти банківського 

інвестиційного кредитування. Види 

банківського інвестиційного кредитування. 

Ціна банківського інвестиційного кредиту. 

Лекція 3, 4, 5, 6, 7, 10 - - 

2 

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційного 

кредитування. 

Тема 2. Банківське інвестиційне 

кредитування. 

Практичне 

заняття 
3, 4, 5, 6, 7, 10 

Підготу-

вати 

матеріал 

Два 

тижні 

3 

Тема 3. Процес банківського 

інвестиційного кредитування. 

Механізм та організація банківського 

інвестиційного кредитування. Розгляд заявки 

на отримання інвестиційного кредиту. Форми 

забезпечення банківського інвестиційного 

кредиту. Визначення сум погашення 

заборгованості та строку користування 

інвестиційним банківським кредитом. 

Порядок складання кредитного договору при 

інвестиційному кредитуванні. Моніторинг 

банківського інвестиційного кредиту. 

Лекція 1, 3, 4, 5, 6, 7 - - 

4 

Тема 4. Оцінювання кредитоспроможності 

позичальника. 

Кредитоспроможність позичальника та 

основні джерела інформації для її 

визначення. Оцінка кредитоспроможності 

позичальників-юридичних осіб. Оцінка 

кредитоспроможності фізичних осіб. 

Визначення рейтингу надійності 

позичальника. Аналіз ринкової позиції та 

менеджменту позичальника. 

Лекція 1, 3, 4, 5, 6, 7 - - 

4 

Тема 3. Процес банківського інвестиційного 

кредитування. 

Тема 4. Оцінювання кредитоспроможності 

позичальника. 

Практичне 

заняття 
1, 3, 4, 5, 6, 7 

Підготу-

вати мате-

ріал, робо-

та над по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

5 

Тема 5. Банківська експертиза і оцінка 

доцільності та ефективності кредитування 

інвестиційних проєктів. 

Експертиза документів обґрунтування 

інвестицій. Експертиза та фінансово-

економічна оцінка інвестиційного проєкту. 

Розрахунок показників ефективності 

реальних інвестиційних проєктів. 

Лекція 3, 4, 5, 6, 7 - - 

6 

Тема 6. Державне та споживче 

інвестиційне кредитування. 

Зміст і характеристика державного 

кредитування капітальних вкладень. 

Податкове інвестиційне кредитування.  

Лекція 3, 4, 5, 6, 7, 9 - - 

6 

Тема 5. Банківська експертиза і оцінка 

доцільності та ефективності кредитування 

інвестиційних проєктів. 

Практичне 

заняття 
3, 4, 5, 6, 7 

Підготува-

ти мате-

ріал, робо-

та над нау-

ково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 



7 

Тема 6. Державне та споживче 

інвестиційне кредитування. 

Характеристика споживчого інвестиційного 

кредитування. Особливості надання довго-

строкового державного кредиту молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) житла. 

Лекція 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11 
- - 

8 

Тема 7. Міжнародне інвестиційне 

кредитування. 

Міжнародний інвестиційний кредит і його 

роль у розвитку економіки. Порядок 

залучення іноземних інвестиційних кредитів 

під гарантії уряду України. Інвестиційне 

кредитування в Україні міжнародними 

фінансово-кредитними організаціями. 

Лекція 3, 4, 5, 6, 7 - - 

8 

Тема 6. Державне та споживче інвестиційне 

кредитування. 

Тема 7. Міжнародне інвестиційне 

кредитування. 

Практичне 

заняття 
3, 4, 5, 6, 7 

Підготу-

вати мате-

ріал, робо-

та над нау-

ково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

 


