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Назва дисципліни Кредитний менеджмент і цифрові технології 

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, 

доцент, 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 слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/kredytnyy-menedzhment 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб управляти кредитною діяльністю 

в банку. Тому у курсі представлено як огляд концепцій з  

організації банківського кредитування та управління кредитним 

процесом, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та 

мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Кредитний менеджмент і цифрові технології» є 

нормативною дисципліною циклу професійної та практичної 

підготовки з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для освітньої програми «Банківський бізнес і 

фінансові технології», яка викладається в 10 семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Кредитний 

менеджмент і цифрові технології» є формування у студентів 

системи знань і практичних навичок з управління кредитною 

діяльністю банку. Завданнями дисципліни є: надати студентам 

знання і вміння здійснення банківського моніторингу в процесі 

кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною 

діяльністю. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 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. 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. 

3. Ковалев А. П. Кредитный риск-менеджмент. Монография. – К. : 

Сузір’я, 2007. – 406 с. 

Додаткова література: 

4. Версаль Н. І., Дорошенко Т. В. Теорія кредиту: Навч. посіб. – К.: 

https://econom.lnu.edu.ua/course/kredytnyy-menedzhment


Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с. 

5. Хмеленко О.В., Вовк В.Я. Кредитування та контроль : навч. пос. 

– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 240 с. 

6. Кредитування та ризики: навч. пос. – К. : «Видавничий дім 

«Професіонал», 2008. – 480 с. 

7. Положення про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями, 

затверджене постановою Правління НБУ № 351 від 30 червня 2016 

р. / www.rada.gov.ua 

8. 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. 

9. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання 

банківського кредитування: Монографія. – К.: ТОВ „Видавництво 

«Юридична думка», 2006. – 264 с. 

10. Эдгар М. Морсман-мл. Кредитный департамент банка: 

организация эффективной работы / Пер. с англ. – М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2004. – 257 с. 

Інтернет-джерела: 

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

2. www.uabanker.net – все про банки України. 

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

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

України. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 42 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- основні засади кредитного менеджменту; 

- зміст і методики 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 та використання цифрових технологій. 

Вміти: 

- 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 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.finance.com.ua/
http://www.uabanker.net/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


ризику; 

- виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати 

відповідні превентивні заходи; 

- управляти проблемними кредитами; 

- прогнозувати структуру кредитного портфеля банку. 

Ключові слова Кредит, банківський кредит, кредитний скоринг, кредитний 

менеджмент, кредитоспроможність, кредитний ризик, застава, 

гарантія, кредитна політика, кредитний комітет, кредитний 

договір, договір застави, процентна ставка, банківський 

моніторинг, проблемна заборгованість 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Тема 1. Концептуальні засади кредитного менеджменту в 

банку. 

Предмет та об’єкти курсу. Методологічний інструментарій 

дослідження банківського кредитування. Сутність та значення 

банківського кредиту у розвитку економіки. Класифікація 

банківських кредитів. Еволюція кредитної діяльності банків. 

Законодавче та нормативно-правове регулювання банківського 

кредитування. 

 

Тема 2. Управління процесом банківського кредитування. 

Джерела формування кредитних ресурсів банку. Кредитний 

потенціал банку. Принципи банківського кредитування. Кредитна 

політика банку. Методи банківського кредитування. Використання 

сучасних цифрових технологій та новітніх програм для проведення 

кредитних операцій. Кредитні підрозділи банку та їх 

функціональні особливості. Склад кредитного комітету та його 

роль в управління процесом банківського кредитування.  

 

Тема 3. Оцінювання банком кредитоспроможності 

позичальників. 

Сутність та необхідність оцінки кредитоспроможності 

позичальника. Джерела інформації для оцінки 

кредитоспроможності позичальника. Банк у інформаційному 

середовищі. Теорія асиметричності інформації. Фінансова 

звітність позичальників. Формування та зберігання кредитних 

історій позичальників у банку. Інформаційні бази кредитних бюро. 

Аналіз кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб. 

Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб. Визначення рейтингу 

надійності позичальника. Використання цифрових технологій для 

оцінювання кредитоспроможності позичальників у банку. 

 

Тема 4. Особливості організації кредитного процесу в окремих 

галузях економіки. 

Сутність та етапи процесу банківського кредитування. 

Формування портфеля кредитних заявок. Проведення попередніх 

переговорів з потенційними позичальниками різних галузей 

економіки. Структурування кредиту. Форми та види забезпечення 

банківських кредитів. Ціна банківського кредиту. Розробка умов 

кредитної угоди та прийняття рішення щодо надання кредиту. 

Порядок укладання кредитного договору та видача кредиту. 



Супроводження кредиту. Погашення кредиту та закриття 

кредитної справи. 

 

Тема 5. Особливості кредитування фізичних осіб. 

Сутність банківського споживчого кредитування. Класифікація 

банківських кредитів для фізичних осіб. Житлове іпотечне 

кредитування фізичних осіб Особливості процесу кредитування 

фізичних осіб у банку. Оцінка розвитку споживчого кредитування 

в Україні. Особливості дистанційного обслуговування 

позичальників-фізичних осіб. 

 

Тема 6. Моніторинг кредитного ризику. 

Сутність і характеристика банківських ризиків. Фінансові та 

функціональні ризики банківської діяльності. Поняття і види 

кредитних ризиків. Індивідуальний та портфельний кредитні 

ризики банку. Кредитний ризик щодо забезпечення кредиту. 

Критерії оцінки кредитних ризиків. Ризик-менеджмент кредитної 

діяльності банку. Методи мінімізації кредитного ризику банку.  

 

Тема 7. Моніторинг кредитного портфеля. 

Сутність і роль банківського моніторингу кредитного портфеля. 

Класифікація кредитного портфеля банку. Аналіз кредитного 

портфеля банку за різними критеріями. Попередній, поточний і 

наступний банківський моніторинг цільового використання 

кредиту. Банківський моніторинг забезпечення кредиту. 

Внутрішня аудиторська перевірка кредитної діяльності банку. 

 

Тема 8. Формування та використання банками резерву за 

кредитами. 

Необхідність формування резервів за кредитами банків. Порядок 

формування резерву для відшкодування можливих втрат за 

кредитними операціями. Напрями використання банками резервів 

під кредитні ризики. 

 

Тема 9. Управління проблемними кредитами банку. 

Умови та чинники виникнення проблемних кредитів. Шляхи 

виявлення та управління проблемною заборгованістю. Реабілітація 

та ліквідація проблемних кредитів. Сек’юритизація активів. 

Особливості роботи колекторських агентств. Претензійно-позовна 

робота банку з проблемними кредитами. 

 

Тема 10. Стратегічне управління кредитним портфелем банку. 

Сутність і значення стратегічного управління кредитним 

портфелем банку. Вибір стратегій розвитку банківського 

кредитування. Значення контролю за банківським кредитуванням. 

Види контролю за кредитною діяльністю банків. Контроль 

центрального банку за банківським кредитуванням. Нормативні 

інструменти контролю за кредитним ризиком. 

 

Теми практичних занять 
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. Особливості кредитування фізичних осіб. 

Тема 5. Моніторинг кредитного ризику. Моніторинг кредитного 

портфеля. 

Тема 6. Формування та використання банками резерву за 

кредитами. 

Тема 7. Управління проблемними кредитами банку. 

Тема 8. Стратегічне управління кредитним портфелем банку. 

Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит у кінці семестру, письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Гроші і кредит”, “Банківська система”, “Банківські 

операції”, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

банківської діяльності, розуміння джерел 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: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25. 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25. 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

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 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

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 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. 

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. Концептуальні засади кредитного 

менеджменту в банку. 

Предмет та об’єкти курсу. Методологічний 

інструментарій дослідження банківського 

кредитування. Сутність та значення 

банківського кредиту у розвитку економіки. 

Класифікація банківських кредитів. Еволюція 

кредитної діяльності банків. Законодавче та 

нормативно-правове регулювання 

банківського кредитування. 

Лекція 1, 2, 4, 5, 9 - - 

2 

Тема 2. Управління процесом 

банківського кредитування. 

Джерела формування кредитних ресурсів 

банку. Кредитний потенціал банку. 

Принципи банківського кредитування. 

Кредитна політика банку. Методи 

банківського кредитування. Використання 

сучасних цифрових технологій та новітніх 

програм для проведення кредитних операцій. 

Лекція 1, 2, 4, 5 - - 

2 
Тема 1. Концептуальні засади кредитного 

менеджменту в банку. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 4, 5, 9 

Підготувати 

матеріал 

Два 

тижні 

3 

Тема 2. Управління процесом 

банківського кредитування. 

Кредитні підрозділи банку та їх функціональ-

ні особливості. Склад кредитного комітету та 

його роль в управління процесом 

банківського кредитування. 

Лекція 1, 2, 4, 5, 10 - - 

4 

Тема 3. Оцінювання банком 

кредитоспроможності позичальників. 

Сутність та необхідність оцінки 

кредитоспроможності позичальника. 

Джерела інформації для оцінки 

кредитоспроможності позичальника. Банк у 

інформаційному середовищі. Теорія 

асиметричності інформації. Фінансова 

звітність позичальників. Формування та 

зберігання кредитних історій позичальників у 

банку. Інформаційні бази кредитних бюро.  

Лекція 1, 2, 3, 4, 5, 7 - - 

4 
Тема 2. Управління процесом банківського 

кредитування. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 4, 5, 10 

Підготувати 

матеріал, 

Два 

тижні 



групова 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

5 

Тема 3. Оцінювання банком 

кредитоспроможності позичальників. 

Аналіз кредитоспроможності позичальників-

юридичних осіб. Оцінка кредитоспромож-

ності фізичних осіб. Визначення рейтингу 

надійності позичальника. Використання 

цифрових технологій для оцінювання 

кредитоспроможності позичальників у банку. 

Лекція 1, 2, 3, 4, 5, 7 - - 

6 

Тема 4. Особливості організації 

кредитного процесу в окремих галузях 

економіки. 

Сутність та етапи процесу банківського 

кредитування. Формування портфеля 

кредитних заявок. Проведення попередніх 

переговорів з потенційними позичальниками 

різних галузей економіки. Структурування 

кредиту. Форми та види забезпечення 

банківських кредитів.  

Лекція 1, 2, 4, 5, 6, 10 - - 

6 
Тема 3. Оцінювання банком 

кредитоспроможності позичальників. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 3, 4, 5, 7 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами 

Два 

тижні 

7 

Тема 4. Особливості організації 

кредитного процесу в окремих галузях 

економіки. 

Ціна банківського кредиту. Розробка умов 

кредитної угоди та прийняття рішення щодо 

надання кредиту. Порядок укладання 

кредитного договору та видача кредиту. 

Супроводження кредиту. Погашення кредиту 

та закриття кредитної справи. 

Лекція 1, 2, 4, 5, 6, 10 - - 

8 

Тема 5. Особливості кредитування 

фізичних осіб. 

Сутність банківського споживчого кредиту-

вання. Класифікація банківських кредитів для 

фізичних осіб. Житлове іпотечне кредитуван-

ня фізичних осіб Особливості процесу креди-

тування фізичних осіб у банку. Оцінка роз-

витку споживчого кредитування в Україні. 

Особливості дистанційного обслуговування 

позичальників-фізичних осіб. 

Лекція 1, 2, 4, 5, 6, 10 - - 

8 

Тема 4. Особливості організації кредитного 

процесу в окремих галузях економіки. 

Особливості кредитування фізичних осіб. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 4, 5, 6, 10 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами 

Два 

тижні 

9 

Тема 6. Моніторинг кредитного ризику. 

Сутність і характеристика банківських 

ризиків. Фінансові та функціональні ризики 

банківської діяльності. Поняття і види 

кредитних ризиків. Індивідуальний та 

портфельний кредитні ризики банку.  

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
- - 

10 

Тема 6. Моніторинг кредитного ризику. 

Кредитний ризик щодо забезпечення креди-

ту. Критерії оцінки кредитних ризиків. Ризик-

менеджмент кредитної діяльності банку. 

Методи мінімізації кредитного ризику банку. 

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
- - 

10 
Тема 5. Моніторинг кредитного ризику. 

Моніторинг кредитного портфеля. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Підготувати 

матеріал, 

групова 

робота над 

Два 

тижні 



науково-по-

шуковим 

завданням 

11 

Тема 7. Моніторинг кредитного портфеля. 

Сутність і роль банківського моніторингу 

кредитного портфеля. Класифікація кредит-

ного портфеля банку. Аналіз кредитного 

портфеля банку за різними критеріями.  

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
- - 

12 

Тема 7. Моніторинг кредитного портфеля. 

Попередній, поточний і наступний банківсь-

кий моніторинг цільового використання кре-

диту. Банківський моніторинг забезпечення 

кредиту. Внутрішня аудиторська перевірка 

кредитної діяльності банку. 

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
- - 

12 
Тема 6. Формування та використання 

банками резерву за кредитами. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 3, 4, 5, 7 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами 

Два 

тижні 

13 

Тема 8. Формування та використання 

банками резерву за кредитами. 

Необхідність формування резервів за креди-

тами банків. Порядок формування резерву 

для відшкодування можливих втрат за кре-

дитними операціями. Напрями використання 

банками резервів під кредитні ризики. 

Лекція 1, 2, 3, 4, 5, 7 - - 

14 

Тема 9. Управління проблемними 

кредитами банку. 

Умови та чинники виникнення проблемних 

кредитів. Шляхи виявлення та управління 

проблемною заборгованістю. Реабілітація та 

ліквідація проблемних кредитів.  

 1, 2, 4, 5 - - 

14 
Тема 7. Управління проблемними кредитами 

банку. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 4, 5 

Підготувати 

матеріал, 

групова 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

15 

Тема 9. Управління проблемними 

кредитами банку. 

Сек’юритизація активів. Особливості роботи 

колекторських агентств. Претензійно-позовна 

робота банку з проблемними кредитами. 

Лекція 1, 2, 4, 5, 10 - - 

16 

Тема 10. Стратегічне управління 

кредитним портфелем банку. 

Сутність і значення стратегічного управління 

кредитним портфелем банку. Вибір стратегій 

розвитку банківського кредитування. Значен-

ня контролю за банківським кредитуванням. 

Види контролю за кредитною діяльністю бан-

ків. Контроль центрального банку за банків-

ським кредитуванням. Нормативні інстру-

менти контролю за кредитним ризиком. 

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
- - 

16 
Тема 8. Стратегічне управління кредитним 

портфелем банку. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Підготувати 

матеріал, 

захист 

науково-

пошукових 

завдань 

Два 

тижні 

 

 


