
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет

Факультет бізнесу і права 
Кафедра фінансів, обліку та підприємництва

“ Кредитування і контроль  “

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування"
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

ХЕРСОН



Мета дисципліни – формування системи теоретичних

знань і практичних навичок прийняття рішень про надання

позички та мінімізацію ризиків, пов’язаних із банківською

діяльністю.

Завданням навчальної дисципліни є оволодіння

знаннями та вміннями щодо організації банківського

кредитування, виявлення ризиків банківської діяльності та

мінімізація втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.

Предмет навчальної дисципліни – відносини, що

виникають між комерційним банком і позичальником у

процесі здійснення кредитних операцій



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

загальних та спеціальних компетентностей:

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

• Здатність бути критичним і самокритичним. 

• Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 
бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
фінансових задач. 

• Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 
регулювання та регулювання фінансового ринку. 

• Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 
отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

• Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

• Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 



Програмні результати навчання:
• Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

• Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування). 

• Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

• Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію. 

• Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 
інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 
систем. 

• Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

• Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань. 



Перелік тем

Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішень

про надання позички

Тема 2. Банківські ризики

Тема 3. Кредитний ризик як складова банківських ризиків

Тема 4. Менеджмент кредитного ризику

Тема 5. Оцінка кредитоспроможності позичальника

Тема 6. Кредитний портфель комерційного банку, його

класифікація і аналіз.

Тема 7. Створення резерву для покриття можливих втрат від

кредитних операцій.

Тема 8. Проблемні позички і засоби реструктурування

безнадійних боргів.
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