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Опис дисципліни 

Дисципліна «Управління державним боргом» спрямована на формування у 

студентів системи знань з питань управління державним боргом у контексті забезпечення 

боргової безпеки держави. Завданнями курсу є: розкрити теоретичні, організаційно-

правові та практичні засади управління державним боргом; методологічні основи 

формування систем забезпечення боргового менеджменту та роль політики управління 

державним боргом в системі макроекономічного регулювання; висвітлити прагматизм 

управління борговим портфелем держави за критерієм мінімізації ризику та оптимізації 

структури; розкрити методику та механізм розрахунку основних індикаторів, що 

забезпечують моніторинг й оцінку стану боргової безпеки держави; забезпечити 

використання ефективних методів та схем реструктуризації боргових зобов’язань держави 

для прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень. 
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Структура курсу 

№ 

п/п 
Тема Результати навчання Завдання 

1 Теоретичні та 

організаційні засади 

управління 

державним боргом 

Володіння термінологією та 

класифікацією державного боргу як 

об’єкта управління. Розуміти суть, 

принципи, цілі та завдання управління 

державним боргом. Розрізняти стратегічні 

та тактичні цілі боргового менеджменту 

та його функціональних складових 

Тести, 

питання  

2 Методологічні 

основи формування 

систем забезпечення 

боргового 

менеджменту 

Уявляти систему організаційно-

правового забезпечення боргового 

менеджменту, методи планування 

державного боргу. Знати суб’єкти 

управління та контролю за державним 

боргом в Україні, їх повноваження та 

функції. 

Тести, 

Кейси 

3 Політика управління 

державним боргом в 

системі 

макроекономічного 

регулювання 

Знати наукові концепції державної 

заборгованості. Розуміти взаємозв’язок 

боргових фінансів з макроекономічною 

політикою держави. Оцінювати 

взаємовідносини Уряду та НБУ з питань 

боргової політики. 

Кейси  

4 Управління 

внутрішнім 

державним боргом 

Знати порядок внутрішніх державних 

запозичень та організаційно-правові 

засади їх здійснення. Розуміти принципи 

та напрями формування політики 

управління державним внутрішнім 

боргом. 

Задачі, 

проекти 

5 Управління 

зовнішнім державним 

боргом 

Розуміти принципи та напрями 

формування політики формування 

зовнішнього державного боргу України 

та її етапів. Знати механізм управління 

зовнішнім державним боргом у контексті 

боргової стратегії держави. 

Задачі, 

проекти 
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6 Борговий портфель 

держави: управління 

ризиками та 

оптимізація 

структури 

Розуміти сутність та характеристики 

боргового портфелю держави як об'єкта 

управління. Володіти методологією 

управління ризиками боргового 

портфелю держави та оптимізації його 

структури. 

Задачі, 

кейси 

7 Управління борговою 

безпекою держави 

Розуміти поняття та сутність боргової 

безпеки держави, знати критерії та 

методичний інструментарій її 

оцінювання. Вміти діагностувати загрози 

боргової безпеки України. 

Кейси  

8 Управління 

державним боргом у 

системі глобальних 

інституціональних 

координат 

Знати геополітику світового боргу та 

види боргових стратегій країн; роль 

міжнародних фінансових організацій у 

регулюванні зовнішнього боргу. Знати 

методи та схеми реструктуризації 

боргових зобов’язань та порядок 

арбітражу в управлінні зовнішнім 

боргом. 

Тести, 

кейси 

9 Кредитний рейтинг 

суверенних емітентів 

у системі управління 

зовнішнім державним 

боргом 

Знати фактори та критерії, що 

визначають кредитний рейтинг 

суверенних емітентів. Знати порядок 

управління кредитним рейтингом як один 

із найважливіших інструментів 

управління державним зовнішнім боргом. 

Тести, 

кейси 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати під час виконання кейсів та задач. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу.  
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Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

 

 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 

занять (теми 1 – 5) – 5 

балів за тему – макс. 

25 балів. 

 

Модульна робота – 

макс. 75 балів 

Опитування під час занять 

(теми 6 – 9) – 5 балів за тему – 

макс. 20 балів. 

 

Модульна робота – макс. 80 

балів 

Підготовка КПІЗ. – 

макс. 40 балів 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 

 

Розв’язування завдань 

під час тренінгу – макс. 

20 балів 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


