
Тема дисципліни 7.  Державний кредит і державний борг 

Семінарське заняття 8 

Тема. Державний кредит і державний борг України. 

План 

1.Сутність державного кредиту як економічної категорії, його форми та види. ( Студентам рекомен-

довано переглянути  та відкоментувати відео за посиланнями:       

http://youtube.com/watch?v=3TYFK8mypc8 

 http://youtube.com/watch?v=NDoujjX-RWo 

2. Державні позики, їх характеристика ( Студентам рекомендовано переглянути  та 

відкоментувативідео за посиланням:   http://youtube.com/watch?v=U1OPm5zKmSU     

 3. Державні гарантії, їх призначення. ( Студентам рекомендовано переглянути та відкоментувати  

відео за посиланням:  http://youtube.com/watch?v=aFT9cqMF_v0&feature=emb_logo 

4. Державний борг, його види та управління ним.  
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Ключові поняття: державний кредит, державні позики, облігація, казначейське зобов'язання, 

державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, державна заборгованість, 

поточний державний борг, капітальний державний борг, управління державним боргом, 

обслуговування державного боргу, погашення державного боргу, реструктуризація.  

Рекомендовані реферати 

1. Структура державного боргу та механізм його формування. 

 2. Вплив державного боргу на фінансовий стан держави.  

3. Проблеми і напрями удосконалення управління й обслуговування державного зовнішнього боргу 

України 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Розкрийте економічну сутність державного кредиту.  

2. Назвіть види та форми державного кредиту. 

 3. У чому полягає об'єктивна необхідність державного кредиту? Розкрийте роль державного кредиту 

за умов розвинутої ринкової економіки і демократичних форм державності.  
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4. Розкрийте особливості державного кредиту як фінансової категорії. Що спільного і відмінного між 

державним кредитом і податками як фінансовими категоріями 

5. Що таке державні позики, які їх види  

6. Назвіть форми зовнішнього державного кредиту. 

7. Проаналізуйте причини і наслідки зростання державного боргу 

 8. Які джерела погашення державного боргу? 

 9. Як здійснюється управління державним боргом та його обслуговуванн 

10.  Назвіть методи управління державним боргом?.  

11.  Що передбачає політика реструктуризації державного боргу?  

12.  Назвіть основні економічні наслідки державного боргу? 

Дослідницька робота ( метод проєктних технологій). 

1. Державний кредит. Проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу. Проблема незаконно 

вивезених з України вітчизняних капіталів, які перебувають на рахунках банків західних 

країн (офшори). Які можливі варіанти повернення цих капіталів і використання їх для 

інвестування  в економіку України? 

 

2. Державні прогами підтримки бізнесу та мінімізація фінансового навантаження на 

підприємців в умовах карантинних обмежень, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2». 
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