
1  

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРЕДИТУВАННЯ ТА РИЗИКИ» 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Викладач:  
  Колядюк Віктор Миколайович 

  Викладач вищої категорії 

  Персональна сторінка 

  https://moeld.blogspot.com// 

  E-mail:molder1609@gmail.com 
 

           

  

   Фаховий  молодший                     
  бакалавр  

Спеціальність 071 Облік і 
оподаткування 

Освітня програма «Облік і оподаткування» 

Термін викладання   5-й семестр  

Заняття:   

лекції:   2 години  

практичні заняття:   2 години  

Вид дисципліни   вибіркова  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

   
Мова викладання   українська  

 



2  

 
1. Анотація до курсу 

Робоча навчальна програма дисципліни "Кредитування та ризики" є складовою 

частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для підготовки 

спеціалістів спеціальності 071 «облік і оподаткування». Зміст програми передбачає 

лекції, та самостійну роботу. Форма семестрового контролю – залік. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Метою опанування дисципліни "Кредитування та ризики" є формування системи 

знань з теорії кредитного менеджменту, засвоєння організаційного, інформаційного та 

законодавчо-правового забезпечення кредитного менеджменту, набуття практичних 

навичок щодо проведення фінансово- економічної оцінки ефективності кредитного 

менеджменту. 

Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Кредитування та ризики" є: 

- вивчення суті та основних засад кредитного менеджменту та його елементів як 

основи кредитної діяльності банків; 

- визначення технологічного інструментарію кредитного менеджменту банківських 

установ; 

- висвітлення особливостей організації технологій банківського кредитування 

суб'єктів економіки в ринкових умовах господарювання і в перехідний період; 

- розгляд практичних засад напрямів реалізації кредитних операцій банків, 

пов’язаних із управлінням кредитним портфелем та кредитним ризиком; 

- з’ясування особливостей реалізації кредитного менеджменту в умовах ринкової 

економіки з урахуванням особливостей функціонування суб’єктів кредитних відносин та 

підвищеного рівня ризику діяльності на кредитному ринку. 

 

 

3. Результати навчання 
Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути такі 

компетентності: 

- Здатність використовувати у практичній діяльності банківської установи 

поглиблені теоретичні знання в частині сучасних уявлень про структуру та 

організацію кредитного менеджменту, а також методів управління кредитними 

операціями банку. 

- Здатність застосовувати теоретичний та методичний інструментарій для 

прийняття обґрунтованих рішень із формування кредитної політики, організації 

кредитного процесу в комерційному банку, розробки та реалізації кредитних 

банківських продуктів з урахуванням поточних потреб суб’єктів кредитних 

відносин. 
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4. Політика курсу 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови: не 

пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично брати активну 

участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати 

активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон 

під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 

доброчесності. 

 

 

5. Структура курсу 
 

ЛЕКЦІЇ 
 

1. Концептуальні засади кредитного менеджменту в банку 
2. Управління процесом банківського кредитування 
3. Оцінювання банком кредитоспроможності позичальників 
4. Особливості організації кредитного процесу в окремих галузях економіки 
5. Особливості кредитування фізичних осіб 
6. Моніторинг кредитного ризику 
7. Моніторинг кредитного портфеля банку  
8. Формування і використання банками резерву за кредитами 
9. Управління проблемними кредитами банку 
10. Стратегічне управління кредитним портфелем банку 

 
 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 
1. Концептуальні засади кредитного менеджменту в банку 
2. Управління процесом банківського кредитування 
3. Оцінювання банком кредитоспроможності позичальників 
4. Особливості організації кредитного процесу в окремих галузях економіки 
5. Особливості кредитування фізичних осіб 
6. Моніторинг кредитного ризику 
7. Моніторинг кредитного портфеля банку  
8. Формування і використання банками резерву за кредитами 
9. Управління проблемними кредитами банку 
10. Стратегічне управління кредитним портфелем банку 

 

 

6. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Google classroom. 
 

7. Система оцінювання та вимоги 

 Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
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Рейтингова шкала 

 
Інституційна шкала 

5 відмінно 

4 добре 

3 задовільно 

  2 незадовільно 

 

 Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 
8. Рекомендовані джерела інформації 

1. Галіцейська Ю.М. Кредитний менеджмент : методичні вказівки з 

вивчення дисципліни. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 45 с. 

2. Галіцейська Ю.М. Кредитний менеджмент : методичні рекомендації з 

підготовки до практичних занять. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 20с. 

3. Галіцейська Ю.М., Малахова О.Л. Організація тренінгу, задачі, 

практичні завдання, кейси з використанням автоматизованої банківської системи 

Б2 : методичні вказівки. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 71 с. 
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