
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 

Кафедра банківського і страхового бізнесу 

 
 
 
 

Затверджено 

На засіданні кафедри банківського і 

страхового бізнесу 

економічного факультету 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

(протокол № ____ від _______ 20__ р.) 

 

 

Завідувач кафедри ____________________  

 
 

Силабус з навчальної дисципліни  

«ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ», 

що викладається в межах  

ОПП «Банківський бізнес і фінансові технології»  

другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Львів 2022 р. 

 

 



 

 

Назва дисципліни Іпотечне кредитування 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра банківського і страхового бізнесу 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 «Управління та адміністрування»,  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Викладачі дисципліни Владичин Уляна Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри банківського і страхового бізнесу 

Контактна інформація 

викладачів 

E-mail: ulyana.vladychyn@lnu.edu.ua 

Тел. роб.: (032) 239-45-89 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій необхідно писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://econom.lnu.edu.ua/course/ipotechne-kredytuvannia 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб проводити ефективну 

організацію банківського іпотечного кредитування на первинному 

та вторинному іпотечних ринках. Тому у курсі представлено як 

огляд теоретичних концепцій розвитку іпотеки та іпотечного 

кредитування, порядок організації та управління процесом 

іпотечного кредитування в банку, так і розгляд процесів та 

інструментів, які потрібні для здійснення банківського іпотечного 

кредитування та підвищення ефективності функціонування 

іпотечного ринку загалом. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Іпотечне кредитування» є нормативною дисципліною 

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 дисципліни «Іпотечне кредитування» є 

формування системи теоретичних знань та практичних навичок 

щодо прийняття рішень про надання іпотечних кредитів і 

мінімізації кредитних ризиків у банках. Завданнями дисципліни є: 

вивчення організації процесу іпотечного кредитування в банку, 

методики банківського моніторингу іпотечного кредитування та 

мінімізації витрат, пов’язаних із банківською діяльністю. 
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3. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України. 

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

України. 
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Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 40 годин аудиторних занять. З них 24 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 50 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- теоретичні основи іпотечного кредитування, роль іпотеки у 

розвитку економіки, норми законодавства з іпотечного 

кредитування, предмет іпотеки та вимоги до майна, що 

надається у забезпечення;  

- організацію процесу іпотечного кредитування в банку, порядок 

видачі іпотечних кредитів та проведення моніторингу 

кредитної діяльності в банку;  

- порядок прийняття в забезпечення нерухомого майна від 

позичальників, шляхи реструктуризації проблемної кредитної 

заборгованості клієнтів у банку за іпотечними кредитами; 

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

- визначати особливості організації іпотечного кредитування в 

банку залежно від різних видів нерухомого майна, що надається 

у забезпечення, організовувати процес надання іпотечного кре-

диту під заставу об’єктів права державної і комунальної власно-

сті, незавершеного будівництва, житлових приміщень, будівель, 

споруд, підприємства як цілісного майнового комплексу тощо; 

- організовувати процес надання іпотечного кредиту в банку, 

отримувати та аналізувати необхідну документацію від позича-

льника на одержання іпотечного кредиту, проводити співбесіду 

та оцінювати кредитоспроможність позичальника, представляти 

кредитний проект на кредитному комітеті банку, ухвалювати 

рішення щодо можливостей надання банком іпотечного 

кредиту, розробляти умови та укладати кредитний та іпотечний 

договори, проводити моніторинг іпотечних кредитів та 

нерухомого майна, наданого в забезпечення; 

- організовувати співпрацю банку і страхових компаній, а також 

банку та суб’єктів оціночної діяльності, вміти самостійно 

оцінити вартість і ліквідність нерухомого майна, що 

пропонують у заставу за іпотечним кредитом, представляти 

інтереси банку в нотаріуса при здійсненні державної реєстрації 

та нотаріального посвідчення іпотечного договору; 

- адекватно оцінювати розвиток іпотечного ринку та визначати 

місце банку на ринку іпотечного кредитування, організовувати 

відносини на первинному іпотечному ринку та оцінювати 

можливості організації діяльності банку на вторинному іпотеч-

ному ринку, організовувати ефективну співпрацю з учасниками 

іпотечного ринку; 

- володіти нормами законодавства щодо видів та емісії іпотечних 

цінних паперів, оформляти заставну при наданні іпотечного 

кредиту в банку, організовувати процес випуску іпотечних об-

лігацій, визначати ефективні способи рефінансування іпотечних 

кредитів, організовувати діяльність з управління іпотечними 

активами, організовувати функціонування фондів фінансування 

будівництва та фондів операцій з нерухомістю; 

- аналізувати обсяги сформованих коштів Державного фонду 

сприяння молодіжному житловому будівництву, з метою визна-

чення можливостей надання довгострокових молодіжних 

житлових кредитів, оцінювати критерії та вимоги до кандидатів 

на отримання пільгових молодіжних кредитів, проводити 

розрахунок платоспроможності кандидатів та визначати суми 

кредитних коштів, визначати переваги при наданні молодіжних 

житлових кредитів. 

Ключові слова Іпотека, іпотечний кредит, нерухомість, кредитоспроможність, 

оцінка нерухомості, кредитний договір, іпотечний договір, 

заставна, іпотечна облігація, рефінансування іпотечних кредитів. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації іпотечного 

кредитування 

Тема 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування. 

Іпотека: поняття та предмет. Сутність іпотечного кредиту та його 



роль у розвитку економіки. Класифікація іпотечних кредитів. 

Виникнення та основні етапи розвитку іпотечного ринку в Україні. 

Вимоги до нерухомого майна, яке надається у забезпечення. 

Суб’єкти іпотечних відносин. Правове регулювання іпотечного 

кредитування в Україні. 

Тема 2. Особливості окремих видів іпотеки у кредитуванні. 

Особливості житлового іпотечного кредитування. Кредитування 

під заставу земельних ділянок та об’єктів незавершеного 

будівництва. Іпотечне кредитування під заставу комерційної 

нерухомості. Особливості іпотеки будівель, споруд та майнових 

прав на нерухоме майно. Іпотека повітряних та морських суден, 

суден внутрішнього плавання та космічних об’єктів.  

Тема 3. Організація процесу іпотечного кредитування в банку. 

Джерела формування довгострокових ресурсів банку. Етапи 

процесу іпотечного кредитування в банку. Порядок формування 

процентних ставок за іпотечними кредитами. Формування 

кредитних справ позичальників. Аналіз кредитоспроможності 

позичальників у банку. Порядок формування резерву на 

відшкодування втрат за кредитними операціями. Процедура 

укладення та умови кредитного й іпотечного договорів. Методи 

надання та погашення іпотечного кредиту. Моніторинг іпотечних 

кредитів. 

Тема 4. Організація роботи банку з іпотечною нерухомістю. 
Особливості співпраці банків з суб’єктами оціночної діяльності. 

Методи оцінювання вартості нерухомого майна. Страхування 

предмета іпотеки. Державна реєстрація іпотеки та нотаріальне 

посвідчення договорів. Порядок звернення стягнення на предмет 

іпотеки. 

Змістовий модуль 2. Іпотечний ринок та його інструменти 

Тема 5. Іпотечний ринок. 

Сутність та структура іпотечного ринку. Моделі та функції 

іпотечного ринку. Особливості організації відносин на первинному 

іпотечному ринку. Сутність, види та організація діяльності на 

вторинному іпотечному ринку. Учасники іпотечного ринку. Роль 

учасників іпотечного ринку в процесі банківського іпотечного 

кредитування. Особливості діяльності спеціалізованих іпотечних 

установ. Сучасний стан розвитку іпотечного ринку в Україні. 

Розвиток іпотечного ринку в зарубіжних країнах. Моделі 

іпотечних ринків. Німецька модель іпотечного ринку. Особливості 

організації іпотечного кредитування за німецькою моделлю. 

Американська модель іпотечного ринку. Особливості організації 

іпотечного кредитування за американською моделлю. Причини та 

передумови виникнення криз на іпотечних ринках. 

Тема 6. Інструменти іпотечного ринку. 

Сутність та види іпотечних цінних паперів. Суть, форма і зміст 

заставної. Порядок оформлення заставної при наданні іпотечних 

кредитів. Вимоги до оформлення заставної. Поняття та види 

іпотечних облігацій. Порядок випуску та обігу звичайних 

іпотечних облігації. Емісія та обіг структурованих іпотечних 

облігації. Способи рефінансування іпотечних кредитів. 

Особливості функціонування фондів фінансування будівництва та 

фондів операцій з нерухомістю.  

Тема 7. Державні програми житлового іпотечного 

кредитування. 



Порядок формування коштів Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву. Умови надання пільгових 

довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) житла. Процес 

розрахунку суми кредиту при молодіжному житловому креди-

туванні. Порядок визначення переваги при наданні молодіжного 

пільгового кредиту. Сучасний стан та характеристика молодіжного 

житлового кредитування в Україні. Характеристика державних 

програм забезпечення житлом окремих категорій громадян. 

Теми практичних занять 
Тема 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування. 

Тема 2. Особливості окремих видів іпотеки у кредитуванні. 

Тема 3. Організація процесу іпотечного кредитування в банку. 

Тема 4. Організація процесу іпотечного кредитування в банку. 

Тема 5. Організація роботи банку з іпотечною нерухомістю. 

Тема 6. Іпотечний ринок. 

Тема 7. Інструменти іпотечного ринку. 

Тема 8. Державні програми житлового іпотечного 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 операції”, “Іпотечний ринок”, “Кредитний менеджмент 

і цифрові технології”, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату банківської діяльності, розуміння джерел іпотечного 

кредитування. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні заняття, розв’язування задач, 

групові проєкти, спільні розробки, 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 

ви-

кон. 

1 

Тема 1. Теоретичні засади іпотечного 

кредитування. 

Іпотека: поняття та предмет. Сутність іпотеч-

ного кредиту та його роль у розвитку еконо-

міки. Класифікація іпотечних кредитів. 

Виникнення та основні етапи розвитку іпо-

течного ринку в Україні. Вимоги до нерухо-

мого майна, яке надається у забезпечення. 

Суб’єкти іпотечних відносин. Правове регу-

лювання іпотечного кредитування в Україні. 

Лекція 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 20 
- - 

1 
Тема 1. Теоретичні засади іпотечного 

кредитування. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 20 

Підготувати 

матеріал 
- 

1 

Тема 2. Особливості окремих видів іпотеки 

у кредитуванні. 

Особливості житлового іпотечного 

кредитування. Кредитування під заставу 

земельних ділянок та об’єктів незавершеного 

будівництва. Іпотечне кредитування під 

заставу комерційної нерухомості. 

Лекція 
2, 3, 5, 7, 10, 

14, 20 
- - 

2 

Тема 2. Особливості окремих видів іпотеки 

у кредитуванні. 

Особливості іпотеки будівель, споруд та 

майнових прав на нерухоме майно. Іпотека 

повітряних та морських суден, суден внут-

рішнього плавання та космічних об’єктів. 

Лекція 
2, 3, 5, 7, 10, 

14, 20 
- - 



2 
Тема 2. Особливості окремих видів іпотеки у 

кредитуванні. 

Практичне 

заняття 

2, 3, 5, 7, 10, 

14, 20 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тиж-

день 

3 

Тема 3. Організація процесу іпотечного 

кредитування в банку. 

Джерела формування довгострокових ресур-

сів банку. Етапи процесу іпотечного кредиту-

вання в банку. Порядок формування процент-

них ставок за іпотечними кредитами. Форму-

вання кредитних справ позичальників. Аналіз 

кредитоспроможності позичальників у банку.  

Лекція 1, 2, 3, 5, 7, 15 - - 

3 
Тема 3. Організація процесу іпотечного 

кредитування в банку. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 3, 5, 7, 15 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тиж-

день 

3 

Тема 3. Організація процесу іпотечного 

кредитування в банку. 

Порядок формування резерву на 

відшкодування втрат за кредитними 

операціями. Процедура укладення та умови 

кредитного й іпотечного договорів. Методи 

надання та погашення іпотечного кредиту. 

Моніторинг іпотечних кредитів. 

Лекція 1, 2, 3, 5, 7, 15 - - 

4 

Тема 4. Організація роботи банку з 

іпотечною нерухомістю. 
Особливості співпраці банків з суб’єктами 

оціночної діяльності. Методи оцінювання 

вартості нерухомого майна. Страхування 

предмета іпотеки.  

Лекція 
1, 2, 3, 5, 7, 

17, 19 
- - 

4 
Тема 3. Організація процесу іпотечного 

кредитування в банку. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 5, 7, 

15, 17, 19 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тиж-

день 

5 

Тема 4. Організація роботи банку з 

іпотечною нерухомістю. 
Державна реєстрація іпотеки та нотаріальне 

посвідчення договорів. Порядок звернення 

стягнення на предмет іпотеки. 

Лекція 
1, 2, 3, 5, 7, 

10, 13, 18 
- - 

5 
Тема 4. Організація роботи банку з 

іпотечною нерухомістю. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 5, 7, 

10, 13, 15, 17, 

18, 19 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тиж-

день 

5 

Тема 5. Іпотечний ринок. 

Сутність та структура іпотечного ринку. 

Моделі та функції іпотечного ринку. 

Особливості організації відносин на 

первинному іпотечному ринку. Сутність, 

види та організація діяльності на вторинному 

іпотечному ринку. Учасники іпотечного 

ринку. Роль учасників іпотечного ринку в 

процесі банківського іпотечного 

кредитування. Особливості діяльності 

спеціалізованих іпотечних установ. Сучасний 

стан розвитку іпотечного ринку в Україні. 

Розвиток іпотечного ринку в зарубіжних 

країнах. Моделі іпотечних ринків. Німецька 

Лекція 2, 3, 4, 5, 6, 7 - - 



модель іпотечного ринку. Особливості 

організації іпотечного кредитування за 

німецькою моделлю. Американська модель 

іпотечного ринку. Особливості організації 

іпотечного кредитування за американською 

моделлю. Причини та передумови 

виникнення криз на іпотечних ринках. 

6 

Тема 6. Інструменти іпотечного ринку. 

Сутність та види іпотечних цінних паперів. 

Суть, форма і зміст заставної. Порядок 

оформлення заставної при наданні іпотечних 

кредитів. Вимоги до оформлення заставної. 

Поняття та види іпотечних облігацій. 

Порядок випуску та обігу звичайних 

іпотечних облігації. Емісія та обіг 

структурованих іпотечних облігації. 

Лекція 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11 
- - 

6 Тема 5. Іпотечний ринок. 
Практичне 

заняття 
2, 3, 4, 5, 6, 7 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тиж-

день 

7 

Тема 6. Інструменти іпотечного ринку. 

Способи рефінансування іпотечних кредитів. 

Особливості функціонування фондів 

фінансування будівництва та фондів операцій 

з нерухомістю. 

Лекція 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11, 12 
- - 

7 Тема 6. Інструменти іпотечного ринку. 
Практичне 

заняття 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11, 12 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тиж-

день 

7 

Тема 7. Державні програми житлового 

іпотечного кредитування. 

Порядок формування коштів Державного 

фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву. Умови надання пільгових 

довгострокових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) житла. Процес 

розрахунку суми кредиту при молодіжному 

житловому кредитуванні. Порядок 

визначення переваги при наданні 

молодіжного пільгового кредиту. 

Лекція 2, 3, 4, 5 - - 

8 

Тема 7. Державні програми житлового 

іпотечного кредитування. 

Сучасний стан та характеристика 

молодіжного житлового кредитування в 

Україні. Характеристика державних програм 

забезпечення житлом окремих категорій 

громадян. 

Лекція 2, 3, 4, 5 - - 

8 
Тема 7. Державні програми житлового 

іпотечного кредитування. 

Практичне 

заняття 
2, 3, 4, 5 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тиж-

день 

 


