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Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестрп 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості, закономірності та механізми процесу банківського 

кредитування, а також виникнення ризиків, що супроводжують 

кредитну діяльність банківських установ. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів теоретичних навичок та 

практичних вмінь щодо організації банківського кредитування, 

виявлення ризиків банківської діяльності в процесі кредитування та 

мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання)  демонструвати знання про систему відносин, які виникають між 

комерційним банком і позичальником у процесі здійснення 

кредитних операцій; 

 аналізувати різні аспекти діяльності комерційних банків щодо 

здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та 

мінімізації витрат, пов’язаних із банківською діяльністю;  

оцінювати ризики, що виникають у процесі діяльності банківських 

установ, визначати критерії оцінки ризиків та управління ними і 

засоби захисту від ризиків, кредитоспроможність позичальника, 

вартість кредитної послуги. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання й практичні навички з дисципліни дозволяють: 

- демонструвати здатність до теоретичного, методологічного 

використання комплексу знань і навичок у сфері банківського 

кредитування та організації контролю за діяльністю комерційних 

банків;  

- розуміти  особливості організації кредитного процесу в банку та 

специфіку окремих видів кредитних операцій; 

- оволодіти практикою надання кредитів та здійснення відповідного 

фінансового контролю за відносинами економічних агентів з 

банківськими установами;  

- забезпечувати менеджмент кредитного ризику в банківській сфері 

та проведення роботи щодо його зниження. 

  



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Засади банківського кредитування і прийняття 

рішень про надання позички. Банківські ризики.  Кредитний ризик 

як складова банківських ризиків.  Менеджмент кредитного ризику. 

Процес банківського кредитування.  Оцінювання 

кредитоспроможності позичальника. Проблемні позички і засоби 

реструктурування безнадійних боргів. Кредитний портфель 

комерційної банківської установи, його класифікація і аналіз. 

Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних 

операцій. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: загальнонаукові методи пізнання та 

дослідницької діяльності, метод конкретних ситуацій,  навчальна 

дискусія. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки,  фінансів, 

грошей та кредиту. 
Пореквізити Знання з кредитування і контролю можуть бути використані при 

вивченні дисципліни: «Банківська система»,  а також під час 

написання бакалаврської роботи  
 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: навчальний 

посібник. – 4-е вид., стереотип.  – Київ: Знання, 2004. – 216 с.  

2. Прасолова С.П. Кредитування і контроль: навчальний 

посібник/ МОН.  – Київ: Ліра-К, 2008. – 202 с.  

3. Мороз А.М., Шевченко Р.І., Дубик І.В. Кредитний менеджмент: 

навчальний посібник/ МОН України, Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана.  – Київ: КНЕУ, 2009. –

 399 с.  

4. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: 

навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях) МОН. –

Київ: Кондор, 2009. -296 с. 

5. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: навчальний 

посібник/ МОН.  – Київ: Знання, 2008. – 463 с.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

 
Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування  

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=102272&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=102272&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=102272&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209770&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209770&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=209770&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292980&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292980&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292980&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=292980&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=186758&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=186758&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


Викладач(і) 

 

ТУРОВА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-

kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-

strakhuvannia/  

Тел.:  

E-mail: Larysa.turova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.108 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Авторський курс Знання та вміння, набуті при вивченні даної 

дисципліни, можуть бути плідно використані при банківських 

операціях; в процесі планування, мотивування і контролю в 

організації; при здійснення керівництва; в комунікаційному процесі 

в організації; при прийнятті управлінських рішень; при 

забезпеченні ефективності кредитування на підприємстві. 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник          Турова Л.Л. 
 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/sklad-kafedri-finansiv-bankivskoji-spravi-ta-strakhuvannya/213-turova-larisa-leonidivna
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/sklad-kafedri-finansiv-bankivskoji-spravi-ta-strakhuvannya/213-turova-larisa-leonidivna
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/sklad-kafedri-finansiv-bankivskoji-spravi-ta-strakhuvannya/213-turova-larisa-leonidivna
mailto:Larysa.turova@npp.nau.edu.ua


  


