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1. АНОТАЦІЯ 

У сучасних умовах необхідно навчитися правильно й ефективно 
використовувати банківський інвестиційний кредит для успішного 
розвитку національної економіки. Саме тому дисципліна «Інвестиційне 
кредитування» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти 
системи теоретичних знань та практичних навичок з питань 
інвестиційного кредитування в процесі ринкової економіки й володіння 
методикою організації кредитування інвестиційних проектів банками. 
Ця навчальна дисципліна висвітлює коло питань, які охоплюють 
розгляд економічної суті, функції і ролі інвестиційного кредитування, 
зміст основних понять та категорій, класифікацію інвестиційного 
кредитування, організацію процесу банківського інвестиційного 
кредитування, особливості надання державних і споживчих 
інвестиційних кредитів, порядок залучення іноземних інвестиційних 
кредитів, механізм управління ризиками за банківського інвестиційного 
кредитування. 

 
SUMMARY 

In the current circumstances it is necessary to learn how to effectively 
use and investment banking credit for the successful development of the 
national economy. That is why discipline "Investment lending" is aimed at 
developing students' systems of theoretical knowledge and practical skills for 
investment lending in the market economy and ownership method of 
crediting investment projects banks. This training course covers a range of 
issues, which include consideration of economic nature, function and role of 
investment lending, the content of the basic concepts and categories, the 
classification of investment lending, investment banking organization of the 
credit features of public investment and consumer loans order to attract 
foreign investment loans, the mechanism risk management for bank 
investment lending. 
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2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ» 
 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітній ступінь «Бакалавр» 
Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування  
Нормативна/вибіркова – вибіркова 
Семестр – 6 
Кількість кредитів ECTS – 3 
Кількість змістових модулів – 2 
Кількість тем – 10 
Загальна кількість годин – 90 год. 
Види освітньої діяльності та види занять, обсяг годин: 
лекції – 40 год. 
практичні заняття – 40 год. 
самостійна робота – 10 год. 
Форми підсумкового контролю заходу – залік 

 
 
 

 
3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних знань та практичних навичок з питань інвестиційного 
кредитування в процесі ринкової економіки й володіння методикою 
організації кредитування інвестиційних проектів банками.  

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад різних форм 
інвестиційного кредитування: банківського, державного, іноземного, 
іпотечного та лізингу; набуття вмінь організації кредитування 
інвестиційних проектів; оволодіння практикою аналізу доцільності 
кредитування інвестиційних проектів за умов невизначеності. 

Предмет дисципліни: система фінансово-кредитних відносин, що 
формується між банками та підприємствами при здійсненні 
кредитування інвестиційних проектів. 
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Після вивчення дисципліни «Інвестиційне кредитування» 
здобувач вищої освіти повинен знати: 

- сутність і необхідність інвестиційного кредиту; 
- принципи банківського інвестиційного кредитування; 
- основні види інвестиційного кредитування; 
- заходи щодо зниження ризиків за інвестиційного кредитування. 
Після вивчення дисципліни «Інвестиційне кредитування» 

здобувач вищої освіти повинен вміти: 
- систематизувати особливості кредитних відносин, що виникають 

у процесі інвестиційного кредитування; 
- навчитися визначати сутність і цілі, загальні риси та відмінності 

таких різновидів інвестиційного кредитування, як державне, банківське, 
іпотечне, споживче; 

- оволодіти методами оцінювання фінансового стану 
позичальника; 

- набути вміння визначати ефективність інвестиційних проектів й 
оцінювати доцільність їх кредитування; 

- оволодіти методами оцінювання ризикованості проекту та 
підходами до управління і мінімізації ризиків; 

- ознайомитися з нормативно-правовою базою реалізації 
інвестиційного кредитування в Україні. 

 
 
 

4. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН 

 

Облік у банках Кредитування і контроль Гроші і кредит 

Банківські операцій 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ 

КРЕДИТУВАННЯ 
Банківська система 

Фінанси Фінанси підприємств 
Кредитування 
підприємств 
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5. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ін
ве

ст
и

ц
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н

н
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Змістовий модуль 
1 

Теоретичні основи 
банківського 

інвестиційного 
кредитування 

Тема 1 
Сутність інвестиційного кредиту 
Тема 2 
Банківське інвестиційне кредитування 
Тема 3 
Організація процесу банківського 
інвестиційного кредитування 
Тема 4 
Банківська експертиза й оцінка 
доцільності та ефективності 
кредитування інвестиційних проектів 

Змістовий модуль 
2 

Характеристика 
видів 

інвестиційного 
кредиту та 
управління 
ризиками 

інвестиційного 
кредитування 

Тема 5 
Державне інвестиційне кредитування 
Змістовий модуль 6 
Споживче інвестиційне кредитування 
Тема 7 
Інвестиційне кредитування під заставу 
нерухомості 
Тема 8 
Лізинг як спосіб інвестиційного 
кредитування 
Тема 9 
Іноземний інвестиційних кредит 
Тема 10 
Управління ризиками інвестиційного 
кредитування 

 

 
6. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

6.1 Загальний розподіл годин і кредитів 
Відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит» курс навчальної дисципліни «Інвестиційне 
кредитування» вивчається здобувачами вищої освіти протягом 6 
семестру (3 курс). Курс складається із 90 годин / 3 кред. (2 змістових 
модулі), в тому числі теоретичний курс (лекції) 40 год. / 1,33 кред., 
практичні заняття 40 год. / 1,33 кред., самостійна робота – 10 год. / 
0,33 кред. 
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По завершенню курсу передбачено залік (в 6 семестрі). 
 

Види занять 
Загальна кількість 

годин/кредитів 
Аудиторна кількість 

годин 
Лекції 40 / 1,33 40 
Практичні 40 / 1,33 40 
Самостійна робота 10 / 0,33  - 
Разом по курсу 90 / 3,0 80 

З дисципліни «Інвестиційне кредитування» постійно проводиться 
контроль знань здобувачів вищої освіти шляхом систематичного 
виконання контрольних робіт, перевіряється виконання самостійної 
роботи. В кінці семестру здобувачі вищої освіти здають залік. 

6.2  Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів 

Модулі курсу 

Найменування 
теми 
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часу 
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Теоретичні 
основи 

банківського 
інвестиційно

го 
кредитуванн

я 

1,2 27-52 

Сутність інвестиційного кредиту 
4 4 1 2 2 

Банківське інвестиційне 
кредитування 

4 4 1 4 4 

Організація процесу банківського 
інвестиційного кредитування 

4 4 1 6 6 

Банківська експертиза й оцінка 
доцільності та ефективності 
кредитування інвестиційних 
проектів 

4 4 1 8 8 

Характерист
ика видів 

інвестиційно
го кредиту 

та 
управління 
ризиками 

інвестиційно
го 

кредитуванн
я 

1,8 33-48 

Державне інвестиційне 
кредитування 

4 4 1 10 10 

Споживче інвестиційне 
кредитування 

4 4 1 12 12 

Інвестиційне кредитування під 
заставу нерухомості 

4 4 1 14 14 

Лізинг як спосіб інвестиційного 
кредитування 

4 4 1 16 16 

Іноземний інвестиційних кредит 4 4 1 18 18 

Управління ризиками 
інвестиційного кредитування 

4 4 1 20 20 

Всього 3,0 60-100  40 40 10 х х 

6.3 Перелік та короткий зміст лекцій 
Лекції традиційні з елементами диспуту, з використанням 

мультимедійного обладнання для презентації (40 годин). Проводяться з 
використанням опорного конспекту лекцій (Сіренко Н.М., Парфьонова 
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І.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційне 
кредитування» для студентів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 «Фінанси і кредит» / Н.М. Сіренко, І.В. 
Парфьонова.— МНАУ. — 2015. — 125 с.) 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи банківського 
інвестиційного кредитування 

Тема 1 Сутність інвестиційного кредиту  
Інвестиційний кредит як економічна категорія. Суть і необхідність 

інвестиційного кредиту. Поняття інвестиційного кредитування як 
процесу. Специфіка інвестиційного кредитування. Об’єкти 
інвестиційного кредитування. Інвестиційний проект як об’єкт 
інвестиційного кредитування. Види та форми інвестиційних проектів. 
Основні фази інвестиційного циклу: передінвестиційна; інвестиційна; 
експлуатаційна (виробнича). Прямі та непрямі суб’єкти інвестиційного 
кредитування. Переваги кредитного методу фінансування 
інвестиційних проектів. 

Тема 2 Банківське інвестиційне кредитування 
Інвестиційне кредитування — одна з найвагоміших функцій 

банків як спеціалізованих кредитних установ. Основні завдання, котрі 
постають перед банками в процесі інвестиційного кредитування. 
Принципи банківського інвестиційного кредитування: строковість; 
цільовий характер; платність; забезпеченість; поверненість. 

Класифікація банківських інвестиційних кредитів за різними 
ознаками — формою, термінами погашення, характером забезпечення, 
ступенем ризику, характером виплати відсотків, методом надання тощо. 
Основні види інвестиційних кредитів: строкові кредити підприємцям; 
кредитування згідно з відкритою кредитною лінією; довгострокові 
проектні кредити; андерайтинг. Вибір об’єктів для банківського 
інвестиційного кредитування. 

Тема 3 Організація банківського інвестиційного кредитування  
Головні підходи до організації банківського інвестиційного 

кредитування. Стадії кредитного процесу: розроблення основних 
напрямів роботи банку з інвестиційного кредитування; надання 
банківського інвестиційного кредиту; контроль за цільовим вико-
ристанням кредиту та його своєчасним погашенням. Провідні критерії 
вибору конкретного механізму інвестиційного кредитування — статус 
кредитора, статус позичальника, валюта інвестиційної позички, мета, 
вид і призначення позички, спосіб погашення, техніка кредитування. 

Розгляд заявки на інвестиційне кредитування. Вивчення кре-
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дитоспроможності й фінансового стану позичальника. Розрахунок 
найвагоміших фінансових коефіцієнтів, які характеризують фінансово-
господарську діяльність позичальника ліквідність, економічна та 
фінансова стабільність, прибутковість (рентабельність), грошові потоки 
тощо. 

Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту: за-
става; гарантія (порука); цесія; іпотека; страхова угода. Оцінка якості 
застави для позичальників — юридичних осіб та їхня класифікація за 
рейтингом надійності. Ціна банківського інвестиційного кредиту і 
чинники, котрі її зумовлюють. Розрахунок сум погашення 
заборгованості за інвестиційними позичками. Визначення терміну 
користування інвестиційною позичкою. 

Кредитна угода, її призначення, зміст і порядок укладання. 
Техніко-економічне обґрунтування розрахунку кредитної пропозиції. 
Рекомендації банку щодо структури підготовки бізнес-плану. 

Тема 4 Банківська експертиза й оцінка доцільності та 
ефективності кредитування інвестиційних проектів  

Процедура оцінювання інвестиційного проекту в банкові. Екс-
пертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника. Види 
експертизи документів обґрунтування інвестицій — попередня 
(формальна), технічна, юридична, економічна. Експертиза 
інвестиційного проекту: попередній розгляд і аналіз інвестиційного 
проекту; поглиблений аналіз інвестиційного проекту. Фінансово-
економічна оцінка інвестиційного проекту. Утворення комерційними 
банками інформаційного масиву стосовно інвестиційних проектів. 
Головні критерії оцінювання інвестиційних проектів. 

Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Фор-
мальні методи. Неформальні методи. Розрахунок показників 
ефективності реальних інвестиційних проектів, ґрунтованих на 
дисконтуванні грошових потоків: чистий приведений дохід (MPV); 
індекс рентабельності інвестицій (РІ); внутрішня норма дохідності 
(ІRR); термін окупності інвестицій (Т). 

Розрахунок показників ефективності, заснованих на облікових 
оцінках: коефіцієнт ефективності інвестицій; термін окупності 
інвестицій; порівняльна ефективність інвестицій. Оцінювання 
інвестиційного проекту в умовах невизначеності. 

Змістовий модуль 2 Характеристика видів інвестиційного 
кредиту та управління ризиками інвестиційного кредитування 

Тема 5 Державне інвестиційне кредитування 
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Зміст і характеристика державного інвестиційного кредитування. 
Особливості здійснення державного інвестиційного кредитування в 
Україні. Порядок формування переліків вагомих споруд виробничого 
призначення та природоохоронних об’єктів у складі державної 
Програми. Порядок відкриття й оформлення кредитування державних 
капітальних інвестицій. 

Поняття податкового інвестиційного кредиту. Економічна основа 
податкового інвестиційного кредиту. Умови надання інвестиційного 
податкового кредиту. Переваги податкового інвестиційного кредиту 
над іншими формами кредиту. 

Тема 6 Споживче інвестиційне кредитування  
Поняття споживчого інвестиційного кредиту. Цілі, на котрі 

видають споживчий інвестиційний кредит. Умови надання споживчого 
інвестиційного кредиту. 

Перелік документів, що оформляють позичальники для складання 
кредитної угоди й отримання споживчого кредиту. Чинники, які 
визначають якість споживчого інвестиційного кредиту. 

Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб. Порядок 
надання довгострокового державного кредиту молодим сім’ям на 
будівництво (реконструкцію) житла. 

Тема 7 Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості  
Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування. Най-

важливіші ознаки іпотечного інвестиційного кредитування. Об’єкти 
іпотеки. Принципи оцінювання об’єктів нерухомості за іпотечного 
кредитування. Форми вартості, котрі застосовують у процесі 
оцінювання об’єктів нерухомості. 

Методи оцінювання об’єктів нерухомості під час іпотечного 
кредитування — валової ренти, прямої капіталізації, відшкодування 
інвестиційного капіталу. 

Використання фінансового левереджу та методу інвестиційної 
групи за іпотечного кредитування. Особливості оцінювання землі в 
процесі іпотечного кредитування. 

 Тема 8 Лізинг як спосіб інвестиційного кредитування  
Поняття й об’єкти лізингу. Основні положення Закону України 

«Про фінансовий лізинг». Види лізингу. Лізинг рухомого та нерухомого 
майна. Фінансовий і оперативний лізинг. 

Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційних 
проектів. Організація опосередкованого лізингу. Учасники лізингових 
операцій, їхні взаємовідносини та регулювання. Міжнародні лізингові 
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компанії в Україні. 
Порядок визначення розміру лізингових платежів. Графік лі-

зингових платежів, його зміст і порядок складання. Розрахунок 
фінансового доходу лізингодавця. Лізингові контракти, їхнє при-
значення, види та зміст. 

Стан і перспективи розвитку лізингу в Україні.  
Тема 9 Іноземний інвестиційний кредит  
Іноземний інвестиційний кредит, і його роль у розвитку економіки 

України. Основні джерела залучення Україною іноземних коштів. 
Суб’єкти іноземного інвестиційного кредитування. 

Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії 
уряду України. Порядок розгляду пропозицій стосовно надання Україні 
іноземних кредитів у межах міжнародних договорів. Ефективність 
залучення іноземних інвестиційних позик. 

Інвестиційне кредитування в Україні Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку. Структура Світового банку. Фінансові 
умови, згідно з якими Світовий банк надає позики Україні. Головні 
проекти в Україні, котрі фінансують за рахунок позик Світового банку. 

Інвестиційне кредитування в Україні Європейським банком 
реконструкції та розвитку. Провідні напрями діяльності Європейського 
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні. Вимоги ЄБРР до 
позичальників. 

Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кре-
дитними організаціями. 

Тема 10 Управління ризиками інвестиційного кредитування  
Поняття та класифікація проектних ризиків, методи їхнього 

зниження. Встановлення кредитних ризиків. Розрахунок показників 
ризику вкладання інвестицій. Застосування методів аналізу ризику 
інвестицій в оцінюванні інвестиційних проектів. Управління 
кредитними ризиками. 

Основні складові моделі управління кредитними ризиками під час 
інвестиційного кредитування — оцінювання кредитних ризиків та 
фінансової інформації, захист від втрат за невиконання зобов’язань, 
аналіз якості кредиту, система спостереження за кредитами. 

Управління відсотковими ризиками. Система заходів, спрямована 
на зниження ризиків: розподіл ризику між учасниками проекту; 
заставні операції та гарантування; страхування, хеджування; 
лімітування, екаунтинг.  
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи банківського 

інвестиційного кредитування 
ЛК 1,2 Тема 1 Сутність інвестиційного кредиту (4 год.) 
1.1 Сутність і необхідність інвестиційного кредиту 
1.2 Об’єкти інвестиційного кредитування  
1.3 Суб’єкти інвестиційного кредитування  
ЛК 3,4 Тема 2 Банківське інвестиційне кредитування (4 год.) 
2.1 Принципи банківського інвестиційного кредитування 
2.2 Класифікація інвестиційних кредитів 
2.3 Ціна банківського інвестиційного кредиту та чинники, які її 

зумовлюють 
ЛК 5,6 Тема 3 Організація банківського інвестиційного 

кредитування (4 год.) 
3.1 Процес організації банківського інвестиційного кредитування 
3.2 Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану 

позичальника 
3.3 Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту 
3.4 Контроль (моніторинг) у процесі банківського інвестиційного 

кредитування 
ЛК 7,8 Тема 4 Банківська експертиза й оцінка доцільності та 

ефективності кредитування інвестиційних проектів (4 год.) 
4.1 Експертиза документів обґрунтування інвестицій 

позичальника 
4.2 Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту 
4.3 Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності 
4.4 Принципи та методи оцінки ефективності реальних інвестицій 

підприємства 
Змістовий модуль 2 Характеристика видів інвестиційного 

кредиту та управління ризиками інвестиційного кредитування 
ЛК 9,10 Тема 5 Державне інвестиційне кредитування (4 год.) 
5.1 Характеристика державного інвестиційного кредитування 
5.2 Порядок відкриття та оформлення кредитування державних 

капітальних вкладень 
5.3 Податкове інвестиційне кредитування 
ЛК 11,12 Тема 6 Споживче інвестиційне кредитування (4 год.) 
6.1 Суть, значення і класифікація споживчого кредитування 
6.2 Характеристика споживчого інвестиційного кредитування 
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6.3 Довгостроковий державний споживчий кредит на будівництво 
(реконструкцію) житла 

ЛК 13,14 Тема 7 Інвестиційне кредитування під заставу 
нерухомості (4 год.) 

7.1 Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування 
7.2 Стандарти житлового іпотечного кредитування 
7.3 Методи оцінки об’єктів нерухомості за іпотечного 

кредитування 
7.4 Використання фінансового левериджу та методу інвестиційної 

групи за іпотечного кредитування 
ЛК 15,16 Тема 8 Лізинг як спосіб інвестиційного кредитування 

(4 год.) 
8.1 Зміст та основні види лізингових операцій 
8.2 Класифікація видів лізингу за ознаками 
8.3 Лізинговий процес та його учасники 
8.4 Порядок визначення розміру лізингових платежів 
ЛК 17,18 Тема 9 Іноземний інвестиційний кредит (4 год.) 
9.1 Іноземний інвестиційний кредит і його роль у розвитку 

економіки України 
9.2 Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під 

гарантії уряду України 
9.3 Інвестиційне кредитування в Україні Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку 
9.4 Інвестиційне кредитування в Україні Європейським банком 

реконструкції та розвитку 
ЛК 19,20 Тема 10 Управління ризиками інвестиційного 

кредитування (4 год.) 
10.1 Визначення проектних ризиків 
10.2 Оцінка проектів за методами аналізу ризику інвестицій 
10.3 Визначення та управління кредитними ризиками 
10.4 Фінансова діагностика позичальника 
10.5 Заходи щодо зниження ризиків 
Разом                                                                                         40 год. 

 
 

6.4 Перелік та план практичних занять 
Практичні завдання з курсу «Інвестиційне кредитування» ви-

конуються здобувачами вищої освіти протягом семестру згідно з 
програмою курсу з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, 
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який веде практичні заняття, здійснює поточний контроль виконання 
практичних завдань шляхом перевірки наявності виконаних завдань та 
індивідуальної співбесіди зі здобувачем вищої освіти за кожним за-
вданням. Кожне завдання оцінюється окремо відповідно до вста-
новлених критеріїв оцінки. 

Виконання практичних завдань має творчий характер. Попередньо 
здобувач вищої освіти повинен вивчити відповідні теми за рекомендо-
ваною літературою, список якої наведено в кінці робочої програми. З 
незрозумілих питань курсу здобувач вищої освіти може одержати 
консультацію викладача дисципліни у відповідні дні, за графіком, уста-
новленим кафедрою. 

     За визначеними темами практичних занять (табл. 6.1) 
передбачено використання АВС SCROOGE-III в навчально-науковій 
лабораторії «Навчальний банк». 

 
Таблиця 6.1 Види робіт на практичних заняттях  

в навчально-науковій лабораторії «Навчальний банк» в розрізі 
дисциплін кафедри фінансів банківської справи та страхування 

Дисципліна Курс, 
семестр 

Тема Кількість 

годин 

Напрям 
використання 

АВС SCROOGE-
III 

Інвестиційне 
кредитування 

3 курс, 
6 

семестр 

Тема 3 
Організація 

банківського 
інвестиційного 
кредитування 

1 год. / 2 год. 

Створення 
шаблонів 
кредитних 
договорів, 
укладення 
кредитного 
договору, 

контроль за 
сплатою кредиту 

 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи банківського 

інвестиційного кредитування 
ПЗ 1,2 Тема 1 Сутність інвестиційного кредиту (4 год.) 
1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Передумови виникнення та функції інвестиційного 

кредитування 
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2 Види інвестиційних проектів 
3 Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту 
4 Характеристика основних етапів життєвого циклу інвестиційних 

проектів 
5 Форми інвестиційного проекту 
6 Основні розділи інвестиційного проекту 
Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 1, 2, 3 (ст. 23) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

ПЗ 3,4 Тема 2 Банківське інвестиційне кредитування (4 год.) 
1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Специфіка організації банківського інвестиційного кредиту 
2 Характеристика основних видів інвестиційного кредиту 
3 Найпоширеніші в Україні види інвестиційного кредиту 
4 Умови розвитку в Україні проектного, консорціумного 

кредитування та андерайтингу 
5 Ціна інвестиційного кредиту та чинники, які її зумовлюють 
Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 1, 2, 3, 4 (ст. 38-39) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

ПЗ 5,6 Тема 3 Організація банківського інвестиційного 
кредитування (4 год.) 

1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Робота з використанням АВС SCROOGE-III 
Питання для опитування: 
1 Розгляд заявки на інвестиційне кредитування 
2 Кредитна угода, її призначення, склад і порядок складання 
3 Структура бізнес-плану з інвестиційного проекту, який 

розроблено відповідно до рекомендацій комерційного банку 
4 Особливості укладання договору застави за інвестиційного 

кредитування 
5 Договір страхування під час інвестиційного кредитування 
Тести: програмний контроль знань з теми  
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Робота з використанням АВС SCROOGE-III (табл. 6.1). 
ПЗ 7,8 Тема 4 Банківська експертиза й оцінка доцільності та 

ефективності кредитування інвестиційних проектів (4 год.) 
1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Основні функції відділу експертизи в комерційному банку 
2 Попередній розгляд і аналіз інвестиційного проекту 
3 Зміст поглибленого аналізу інвестиційного проекту 
4 Прогноз прибутків та грошових потоків у процесі реалізації 

інвестиційного проекту 
5 Аналіз чутливості інвестиційного проекту інвестиційного 

проекту 
Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 3, 4, 7 (ст. 93) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

Контрольна робота зі змістового модулю 1 
 

Змістовий модуль 2 Характеристика видів інвестиційного 
кредиту та управління ризиками інвестиційного кредитування 

ПЗ 9,10 Тема 5 Державне інвестиційне кредитування (4 год.) 
1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Розкрийте суть основних проблем розвитку державного 

інвестиційного кредитування в Україні 
2 Охарактеризуйте головні проблеми під час оформлення та 

видання податкового інвестиційного кредиту 
3 Специфіка банківської роботи у сфері інвестиційного 

кредитування фізичних осіб 
4 Умови надання інвестиційного податкового кредиту 
Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 2, 3, 4 (ст. 107) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

ПЗ 11,12 Тема 6 Споживче інвестиційне кредитування (4 год.) 
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1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Розвиток споживчого інвестиційного кредитування 
2 Довгостроковий державний споживчий кредит на будівництво 

(реконструкцію) житла 
3 Умови сплати довгострокового державного споживчого кредиту 

на будівництво та відсотків за ним 
4 Рейтинг кандидатів на отримання довгострокового державного 

споживчого кредиту 
Тести: програмний контроль знань з теми  
ПЗ 13,14 Тема 7 Інвестиційне кредитування під заставу 

нерухомості (4 год.) 
1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Іпотечне кредитування і його роль у фінансуванні інвестиційних 

кредитів 
2 Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в 

Україні 
3 Методи оцінки об’єктів нерухомості, які використовують за 

іпотечного інвестиційного кредитування 
4 Контроль у процесі державного інвестиційного кредитування 
Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 1, 4, 5 (ст. 134) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

ПЗ 15,16 Тема 8 Лізинг як спосіб інвестиційного кредитування (4 
год.) 

1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Основні види лізингових операцій 
2 Класифікація видів лізингу 
3 Етапи лізингового процесу 
4 Лізингові платежі та порядок їх визначення 
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Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 1, 2 (ст. 155) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

ПЗ 17,18 Тема 9 Іноземний інвестиційний кредит (4 год.) 
1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Роль іноземного інвестиційного кредиту у розвитку економіки 

України 
2 Іноземні інвестиційні кредити під гарантії уряду України 
3 Інвестиційне кредитування ЄБРР та МБРР 
4 Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик 
Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 1, 2 (ст. 164) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

ПЗ 19,20 Тема 10 Управління ризиками інвестиційного 
кредитування (4 год.) 

1 Усне опитування 
2 Тести 
3 Задачі 
Питання для опитування: 
1 Процедура вивчення та оцінки проектних ризиків 
2 Класифікація проектних ризиків 
3 Розрахунок показників ризику вкладення інвестицій 
4 Основні складові аналізу сценаріїв розвитку проектів 
5 Визначення кредитного ризику 
6 Причини виникнення ризиків інвестиційного кредитування 
Тести: програмний контроль знань з теми  
Задачі: № 2, 3, 4 (ст. 204-205) (Пересада А.А., Майорова Т.В. 

Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, Т.В. Майорова // навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.) 

Контрольна робота зі змістового модулю 2 
Разом                                                                                   40 год. 
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6.5 Теми, форма контролю та перевірки завдань, які винесені на 
самостійне обов’язкове опрацювання 

Самостійна робота здобувача вищої освіти є однією з форм 
організації навчання, основною формою оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять за 
розкладом. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти в обсязі 10 годин 
складається з вивчення матеріалу за допомогою конспектів лекцій, 
підручників, допоміжної літератури, а також підготовки до практичних 
занять. Теми, які виносяться для самостійного відпрацювання, 
здобувачі вищої освіти вивчають у вільний від занять час.  

 
Форма перевірки та оцінювання завдань обов'язкової самостійної 

роботи 

Модуль № з/п Змістовий модуль 
Кількість 

годин 
Кількість 

балів 
Форма 

контролю 

1 1 
Переваги кредитного методу 
фінансування інвестиційних проектів 

1 1 тестування 

1 2 
Вибір об’єктів для банківського 
інвестиційного кредитування 

1 1 тестування 

1 3 
Кредитна угода (договір), його 
призначення, склад і порядок 
складання 

1 1 тестування 

1 4 
Розрахунок показників ефективності 
реальних інвестиційних проектів 

1 1 тестування 

2 5 
Державне інвестиційне кредитування 
фізичних осіб 

1 1 тестування 

2 6 
Споживчий кредит на будівництво 
(реконструкцію) житла 

1 1 тестування 

2 7 
Особливості оцінки землі при 
іпотечному кредитуванні 

1 1 тестування 

2 8 
Лізинг в Україні: стан та перспективи 
розвитку 

1 1 тестування 

2 9 
Ефективність залучення іноземних 
інвестиційних позик 

1 1 тестування 

2 10 Управління відсотковими ризиками 1 1 тестування 

  Всього  10 10  
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6.6 Питання для поточного та підсумкового контролю знань 
здобувачів вищої освіти 

Питання для поточного контролю 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи банківського 

інвестиційного кредитування 
1. Сутність інвестиційного кредиту. Його мета. 
2. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних 

проектів. 
3. Об’єкти інвестиційного кредитування. 
4. Учасники інвестиційного кредитування та їх функції. 
5. Особливості реалізації кредитних відносин в інвестиційній 

сфері. 
6. Визначення інвестиційного проекту та його форм. 
7. Охарактеризуйте фази інвестиційного циклу. 
8. Роль банківського інвестиційного кредитування. Завдання 

банків. 
9. Принципи банківського інвестиційного кредитування. 
10. Види банківського інвестиційного кредиту. 
11. Строкові кредити. 
12. Револьверна кредитна лінія — охарактеризувати основні види. 
13. Сутність довгострокових проектних кредитів. Їх види за 

методом надання. 
14. Зміст кредитування на консорційних засадах. 
15. Ознаки банківського андеррайтингу. 
16. Об’єкти банківського інвестиційного кредитування. Критерії їх 

вибору. 
17. Стадії організації кредитного процесу. 
18. Умови кредитування будівництва нових підприємств. 
19. Умови кредитування технічного переозброєння, реконструкції 

чи розширення діючих підприємств. 
20. Умови кредитування інноваційних заходів підприємств. 
21. Витрати як об’єкт кредитування. 
22. Ціна інвестиційного кредиту. Фактори, що впливають на 

рівень відсотків за банківськими інвестиційними позичками. 
23. Модель нарахування відсотків за методом «вартість плюс». 
24. Нарахування відсотків за моделлю цінового лідерства. 
25. Охарактеризуйте стадії організації процесу банківського 

інвестиційного кредитування. 
26. Механізм інвестиційного кредитування, критерії вибору. 
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27. Перелік документів, що є обов’язковими для отримання 
інвестиційного кредиту. 

28. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану 
позичальника: мета та основні показники. 

29. Кількісні параметри, що характеризують господарську 
діяльність позичальника. 

30. Оцінка кредитоспроможності позичальника на основі аналізу 
грошових потоків. 

31. Оцінка кредитоспроможності позичальника на основі аналізу 
ділового ризику. 

32. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту. 
33. Забезпечення кредиту через заставу: вимоги до предмета 

застави, оцінка якості. 
34. Способи розрахунку погашення заборгованості за 

інвестиційними позиками. 
35. Розрахунок строку погашення кредиту та його повного строку. 
36. Призначення кредитної угоди, вимоги до її змісту. 

Обмежувальні умови. 
37. Організація контролю в процесі банківського інвестиційного 

кредитування. Основний та додатковий моніторинг. 
38. Предмет експертизи. Види експертиз документів 

обґрунтування інвестицій, їх характеристика. 
39. Мета та критерії оцінки діяльності замовника при 

попередньому аналізі інвестиційного проекту. 
40. Завдання поглибленої експертизи інвестиційного проекту. 
41. Методика UNIDO як основа фінансово-економічної оцінки 

інвестиційного проекту. 
42. Основні критерії та показники, за якими визначається 

ефективність інвестиційних проектів. 
43. Методи оцінки інвестиційного проекту в умовах 

невизначеності. 
44. Методи розрахунку показників ефективності реальних 

інвестиційних проектів. 
Змістовий модуль 2 Характеристика видів інвестиційного 

кредиту та управління ризиками інвестиційного кредитування 
45. Сутність державного інвестиційного кредитування. 
46. Порядок відкриття та оформлення кредитування державних 

капітальних вкладень. 
47. Умови отримання податкового інвестиційного кредиту. 
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48. Зміст споживчого інвестиційного кредитування. 
49. Охарактеризувати суб’єкти та об’єкти споживчого 

інвестиційного кредитування. 
50. Фактори визначення якості споживчого інвестиційного 

кредиту. 
51. Зміст державного інвестиційного кредитування фізичних осіб. 
52. Ознаки інвестиційного іпотечного кредиту. 
53. Види вартості, що використовуються при оцінці об’єкта 

нерухомості. 
54. Принципи оцінки об’єктів нерухомості. 
55. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування. 
56. Методи оцінки об’єктів нерухомості, що застосовуються при 

іпотечному кредитуванні. 
57. Використання фінансового ліверіджу при іпотечному 

кредитуванні. 
58. Іпотечно-інвестиційний аналіз як метод оцінки нерухомості. 
59. Фактори, що впливають на вартість земельної ділянки. 
60. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні. 
61. Визначення вартості нерухомості при іпотечно-інвестиційному 

аналізі. 
62. Поняття лізингу. Зміст лізингових операцій. 
63. Міжнародний досвід лізингових операцій. 
64. Учасники лізингових операцій. 
65. Види та форми лізингу. 
66. Види та структура лізингових платежів. 
67. Зміст та особливості складання лізингових контрактів. 
68. Об’єкти лізингу. 
69. Лізингові платежі: форми, структура та розрахунок. 
70. Ризики лізингових операцій. 
71. Облік лізингового майна. 
72. Український досвід лізингових операцій: тенденції, проблеми. 
73. Поняття міжнародного інвестиційного кредиту, його роль. 
74. Основні джерела залучення Україною іноземних позичкових 

коштів. 
75. Особливості системи залучення зовнішніх кредитів під гарантії 

Кабінету Міністрів України. 
76. Особливості інвестиційного кредитування Міжнародним 

банком реконструкцій та розвитку. 
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77. Основні напрями діяльності та об’єкти інвестиційного 
кредитування ЄБРР в Україні. 

78. Критерії відбору банків для участі в обслуговуванні кредитної 
лінії ЄБРР. 

79. Критерії відбору малих і середніх підприємств для отримання 
кредиту по лінії ЄБРР. 

80. Проблема зовнішнього державного боргу та шляхи її 
подолання. 

81. Способи використання залучених іноземних інвестиційних 
ресурсів. 

82. Проектний ризик. Ознаки класифікації. 
83. Процедура вивчення та оцінки проектних ризиків. 
84. Визначення кредитного ризику. Причини його виникнення. 
85. Процедура управління кредитними ризиками. 
86. Фактори, що зумовлюють відсоткові ризики. Управління 

відсотковими ризиками. 
87. Заходи зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні. 
 

Питання для підсумкового контролю (залік) 
1. Сутність інвестиційного кредитування. Об’єкти та суб’єкти 

інвестиційного кредитування. 
2. Фази інвестиційного циклу. 
3. Види банківського інвестиційного кредиту. 
4. Стадії організації кредитного процесу. 
5. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту. 
6. Банківська експертиза документів обґрунтування інвестицій 

позичальника. 
7. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану 

позичальника: мета та основні показники. 
8. Механізм інвестиційного кредитування. Критерії, що його 

визначають. 
9. Організація контролю в процесі банківського інвестиційного 

кредитування. Основний та додатковий моніторинги. 
10. Критерії та показники, за якими визначається ефективність 

інвестиційних проектів. 
11. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних 

проектів. 
12. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування. 
13. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні. 
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14. Методи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному 
кредитуванні. 

15. Принципи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному 
кредитуванні. 

16. Сутність споживчого інвестиційного кредитування. Суб’єкти 
та об’єкти. 

17. Визначення якості споживчого інвестиційного кредитування. 
18. Поняття лізингу. Зміст лізингових операцій. Види та форми 

лізингу. 
19. Визначення розміру лізингових платежів. Графік лізингових 

платежів. 
20. Характеристика міжнародного інвестиційного кредиту. Його 

види. 
21. Проектні ризики і методи їх зменшення. 
22. Методи оцінки інвестиційного проекту в умовах 

невизначеності. 
23. Зміст і характеристика державного інвестиційного 

кредитування. 
24. Податкове інвестиційне кредитування. 
25. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб. 
26. Причини кредитних ризиків. Модель управління кредитними 

ризиками. 
27. Управління відсотковими ризиками. 
28. Ціна інвестиційного кредиту. Фактори, що її обумовлюють. 
29. Кредитна угода: призначення, склад і порядок складання. 
30. Інвестиційне кредитування в Україні МБРР. Цілі та умови. 
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6.7 Рейтингова оцінка знань з дисципліни та схема поточного 
та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 

 

№ 
п/п 

Кількість 
годин Форма контролю 

Кількість 
заходів 

Оцінка Сума 

min max man max 
ЛЗ ПЗ 

 
 
1 
 
 

16 16 

Аудиторна робота: 
Контрольна робота 
Задача модулю 
(розв’язання задач, усне  
опитування)   
Навчальний банк  
Самостійна робота: 
Обов’язкова: 
- тестування  в MOODLE 
Індивідуальна: 
- наукова стаття 
- тези 
Індивідуальне 
опрацювання питань 
курсу (4 год) 
Разом 

 
1 
 
 
4 
1 
 
 
4 
 
1 
1 
 
 
4 

 
3 
 
 
2 
2 
 
 
2 
 
1 
1 
 
 
1 

 
6 
 
 
4 
3 
 
 
2 
 

10 
5 
 
 
1 

 
3 
 
 
8 
2 
 
 
8 
 
1 
1 
 
 
4 

27 

 
6 
 
 

16 
3 
 
 
8 
 

10 
5 
 
 
4 

52 

2 24 24 

Аудиторна робота: 
Контрольна робота 
Задача модулю 
(розв’язання задач, усне  
опитування)  
Самостійна робота: 
Обов’язкова: 
- тестування  в MOODLE 
Індивідуальне 
опрацювання питань 
курсу (6 год) 
Разом 

 
1 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
6 
 

 
3 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
1 

 
6 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
1 

 
3 

12 
 
 
 
 

12 
 
 
6 

33 

 
6 

24 
 
 
 
 

12 
 
 
6 

48 
Всього  по  навчальній  дисципліні 60 100 

За всі види робіт впродовж семестру (тести, опитування, контрольні 
роботи, самостійна робота тощо) здобувач вищої освіти може отримати від 0 
до 100 балів. 
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Шкала оцінювання ECTS 

Оцінка 
ЕСТS 

Визначення Оцінка в балах Традиційна оцінка 

А 
Відмінно - відмінне виконання, лише з 
незначною кількістю помилок. 

96-100 

Відмінно 

В 
Дуже добре - вище середнього рівня з кількома 
помилками. 

86-95 

С 
Добре - в загальному правильна робота з 
певною кількістю помилок. 

71-85 Добре 

D 
Задовільно - непогано, але з незначною 
кількістю недоліків. 

60-70 

Задовільно 

Е 
Достатньо — виконання задовольняє мінімальні 
критерії. 

60 

РХ 
Незадовільно — потрібно попрацювати перед 
тим як досягти мінімального критерію. 

50-59 
Незадовільно 

F 
Незадовільно - необхідна серйозна подальша 
робота. 

менше 50 

 
Шкала оцінювання ECTS 

 
7. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА 

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ 

1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон 
України від 07.12.2000 р. №2121-III. — Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Про заставу [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.1992 
р. №2654-ХII. — Режим доступу : http:/ /zakon.rada.gov.иа. 

Оцін
ка 
ECT
S 

 

Визначення Оцінка в 
балах 

Тради 
ційна 
оцінка 

Залік  

А Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

90-100 «5» 

за
ра

х
ов

ан
о 

BC Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю помилок 

75-89 «4» 

DE Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

60-74 «3» 

EX Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед там, як досягти мінімального 
критерію 

35-59 «2» 
н

ез
ар

ах
о

-
ва

н
о 

F Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота 

1-34 «2» 
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3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 
[Електронний ресурс] : Закон України від 30.10.1996 р. №448/96-ВР. — 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Про іпотеку [Електронний ресурс] : Закон України від 05.06.2003 
p. №898-IV — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

5. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним 
боргом та іпотечні сертифікати [Електронний ресурс] : Закон України від 
19.06.2003 p. №979-IV. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Закон 
України від 20.05.1999 р. №679-XlV. — Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України від 
16.12.1997 р. №723/97- ВР (в новій редакції від 11.12.2003 p. №1381-IV). — 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

8. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний 
ресурс] : Закон України від 20.09.2001 р. №2740-111. — Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua. 

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV 
[Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

10. Конституція України прийнята на п'ятій сесії ВРУ від 28.06.1996 р. 
№2952-VI [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

11. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-
обмінних операцій на території України [Електронний ресурс] :  Затв. 
Постановою Правління НБУ 12.12.2002 р. №502. — Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua. 

12. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні 
[Електронний ресурс] :  Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. 
№368. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

13. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні 
[Електронний ресурс] : Загв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. 
— Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.  

14 .  Положення про валютний контроль: Затв. Постановою Правління 
НБУ під он 02 2000 р  №49 [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт, —- 
Режим доступу; h t tp /zakon.rada.gov.ua.  

15.   ІІоложення про визначення звичайної відсоткової  ставки за 
депозит: Затв. Постановою Правління НБУ від 23.07.1997 р. №247 
[Електронний ресурс] офіційний веб-сайт. Режим доступу : 
http://viikon.rada.gov.ua. 

16. Положення про порядок здійснення банками операцій і векселями 
в національній валюті території України. Постановою Правління 
Національного банку України від 16.12.2002 p. №508 [Електронний ресурс]: 
офіційний веб-сайт. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
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17. Положення про порядок формування і використання банками 
резерву для відшкодування можливих  втрат  від дебіторської 
заборгованості: Затв. Постановою Правління Національного банку України 
13.12.2002 р. №505 [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт. — Режим 
доступу http://zakon.rcida.gov.ua. 

18, Положення про порядок формування та використання банками 
резервного фонду: Затв. Постановою Правління Національного банку 
України від 08.08.2001 р. №334 [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт. 
— Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

19. Положення про порядок формування та використання резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Чатв. 
Постановою Правління Національного байку України від 06.07.2000 р. №279 
[Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт. Режим доступу:                      
http:// zakon. rada. gov.ua. 
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