
Дисципліна Кредитування 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Кредитування» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Гроші і кредит», «Історія 

економіки та економічної думки» та «Мікро – і макроекономіка», 

«Облік і оподаткування», «Фінансова думка України», 

«Економічна теорія», «Основи економічної науки». 

Що буде вивчатися Засади банківського кредитування і прийняття рішень щодо 

надання позик. Кредитний портфель комерційного банку, його 

класифікація та аналіз. Необхідність та сутність кредитування 

підприємств. Класифікація кредитів. Кредитні системи 

зарубіжних країн. Банківське кредитування підприємств. 

Небанківське кредитування підприємств. Особливості 

кредитування підприємств АПК. Створення резерву для покриття 

можливих втрат від кредитних операцій. Фінансова підтримка 

держави розвитку кредитування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни формує у студентів уміння аналізувати стан 

справ у фінансовій сфері функціонування  суб’єктів 

господарювання із застосуванням надбань сучасної світової та 

вітчизняної науки, застосовувати теоретико-методичні та 

практичні інструменти у дослідженні сучасних фінансово-

економічних процесів та явищ, надавати обґрунтовані висновки 

стосовно реального фінансового стану об’єкта дослідження. 

Дисципліна «Кредитування» надає знання з питань сутності 

кредитування підприємств: кругообіг коштів підприємства та 

необхідність залучення кредитів; форми кредитів, які 

використовуються у господарській діяльності підприємств, а 

також практичних навичок: укладання кредитного договору; 

нарахування процентних платежів за кредитом; супровід 

кредитної справи позичальника. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН3. Знання джерел формування та напрямів використання 

фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів, відповідно до 

бюджетної системи України.  

ПРН9. Знання методів аналізу результатів діяльності банків та їх 

окремих операцій, принципів, прийомів і методів фінансового 

обліку.  

ПРН10. Знання способів формалізації й побудови моделей 

фінансової діяльності, технології розробки та реалізації 

управлінських рішень щодо управління фінансовими ресурсами 

суб’єктів господарювання.  

ПРН11. Здатність використовувати професійно-профільні 

практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах 

організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  



ПРН12. Здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання 

якісних та кількісних задач з планування, організації, оцінки та 

аналізу фінансової діяльності.  

ПРН13. Уміння використовувати в роботі необхідні інформаційні 

технології; ПРН14. Уміння володіти методологічними прийомами 

наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу 

фінансової діяльності, використовувати сучасні методи 

системного наукового аналізу.  

ПРН15. Розробляти напрями вдосконалення функціонування 

фінансової системи України.  

ПРН17. Здійснювати планування, формування та виконання 

дохідної та видаткової частини місцевих і державного бюджетів, 

контролювати виконання бюджетів різних рівнів бюджетної 

системи України.  

ПРН19. Забезпечувати встановлення та підтримання напрямів 

ділового партнерства із суб’єктами фінансового ринку;  

ПРН21. Організовувати роботу з формування та використання 

коштів державного боргу, оптимізувати його склад та структуру.  

ПРН24. Володіння різноманітними практичними навичками щодо 

комп’ютерного збору і обробки інформації;  

ПРН25. Уміння професійно працювати із сучасною 

комп’ютерною технікою;  

ПРН27.Навички спілкування, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою та принаймні однією із 

поширених європейських мов; 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність до застосовування загальнонаукових та 

фундаментальних знань, розуміння предметної області і професії. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК9. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження 

навколишнього середовища та забезпечення безпеки 

життєдіяльності.  

ЗК10.Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій 

в новій ситуації.  

ЗК12.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

спеціальні  

СК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування).  

СК5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  



СК10.Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати 

відповідальність за них. 

СК11.Здатність оцінювати показники формування і виконання 

бюджетів, діагностування тенденцій розвитку бюджетної системи 

СК12.Здатність забезпечувати процес формування ефективного 

використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів в 

умовах їх обмеженості. 

СК13.Здатність здійснювати планування, оцінювати, проводити 

аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів економіки, визначати 

зміст та специфіку етапів процесу організації інвестиційного 

кредитування.  

СК14.Здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього 

середовища суб’єктів господарювання, використовувати сучасні 

механізми забезпечення їх фінансової безпеки.  

СК16.Здатність до впорядкування облікової інформації, 

формування, читання та використання фінансової звітності для 

виконання аналітичних процедур, проведення розрахунків та 

здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, що 

характеризують параметри грошових потоків та фінансовий стан 

суб’єктів господарювання, формування аналітичних висновків. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 


