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Предмет навчальної дисципліни 

Система фінансово-кредитних відносин між суб’єктами управління державним боргом та 

борговий механізм як складова управління фінансово-кредитною системою держави. 

 

Мета навчальної дисципліни  

опанування теоретичних основ сутності державного боргу та практичного досвіду 

управління державним боргом в Україні й світі. 

 

Основні завдання 

‒ вивчення сутності, видів та специфічних особливостей державного боргу; 

‒ з’ясування особливостей державного боргу як інструмента макроекономічної політики; 

‒ розгляд суті, принципів та структурних складників системи управління державним 

боргом; 

‒ вивчення організації державних запозичень на внутрішньому ринку України; 

‒ з’ясування особливостей здійснення зовнішніх державних запозичень; 

‒ опанування методологією обслуговування, погашення та регулювання внутрішнього і 

зовнішнього державного боргу України; 

‒ вивчення ризиків державного боргу, з’ясування сутності та індикаторів боргової безпеки 

та механізмів і методів врегулювання боргової кризи. 

  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 Навчальна дисципліна ‟Управління державним боргом” пов′язана з такими дисциплінами, 

як ‟Бюджетна система”; ‟Податкова система”, ‟Казначейська система”, ‟Бюджетний 

менеджмент”, ‟Банківські операції”, ‟Місцеві фінанси”, ‟Фінансовий аналіз”, ‟Державний 

фінансовий контроль”, ‟Іпотечний ринок”, ‟Центральний банк і грошово-кредитна політика”, 

‟Ринок фінансових послуг” та іншими.  

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: теоретико-методологічні засади управління державним боргом як системи 

фінансово-кредитних відносин між суб’єктами управління державним боргом, зокрема: 

− сутність і види державного боргу; 

− інформаційне забезпечення аналізу та оцінки державного боргу; 

− сутність і структуру системи управління державним боргом; 

− організаційні аспекти процесу запозичення коштів на внутрішньому і зовнішньому 

фінансових ринках; 

− ризики і наслідки державного боргу; 

− сутність та індикатори боргової безпеки; 

− механізми та методи врегулювання боргової кризи. 

б) уміти: користуватись інструментами боргового механізму як складової управління 

фінансово-кредитною системою держави, зокрема: 

− здійснювати аналіз боргового навантаження країни; 

− аналізувати взаємозв’язок платіжного балансу і державного боргу; 

− здійснювати оцінку боргової безпеки країни; 

− оцінювати ризики та прогнозувати наслідки державного боргу. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

  

Тема 1. Державний борг та його роль у фінансовій системі країни 

Тема 2. Державний борг як елемент макроекономічного аналізу 

Тема 3. Система управління державним боргом  



Тема 4. Боргова політика 

Тема 5. Організація та управління державними запозиченнями на внутрішньому ринку 

Тема 6. Управління зовнішніми державними запозиченнями 

Тема 7. Обслуговування, погашення та регулювання державного боргу 

Тема 8. Управління ризиками державного боргу та боргова безпека 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Бугіль С.Я. 
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