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ВСТУП 
 

Дисципліна «Державний кредит» ґрунтується на державних фінансах. 
Ця дисципліна безпосередньо пов’язана і доповнює такі базові дисципліни, 
як «Фінанси», «Державні фінанси», «Макроекономіка», «Гроші та кредит». 

Метою вивчення дисципліни є формування базових знань у сфері 
функціонування інституту державного кредиту, необхідності позикового 
фінансування видатків держави, механізму управління державним боргом 
у контексті забезпечення макрофінансової стабілізації. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
вміти: 
- визначати дохідність інвестування в державні цінні папери; 
- аналізувати кредитні рейтинги; 
- оцінювати боргову безпеку країни; 
- виявляти переваги та недоліки позикового фінансування видатків 

держави; 
- володіти прийомами і методами управління державним боргом, 

спрямованими на забезпечення боргової стійкості; 
- формувати оптимальну стратегію управління державними 

запозиченнями. 
знати: 
- матеріал дисципліни «Державний кредит»; 
- методи управління державним боргом; 
- особливості розвиток внутрішніх державних позик; 
- переваги та недоліки, особливості зовнішнього державного кредиту; 
- особливості управління державним боргом. 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті 

вивчення дисципліни: 
- здатність оцінювати боргову безпеку країни, аналізувати кредитні 

рейтинги;   
- визначати дохідність інвестування в державні цінні папери; 
- вміння формувати оптимальну стратегію управління державними 

запозиченнями;  
- виявляти переваги та недоліки позикового фінансування видатків 

держави;  
- володіти прийомами і методами управління державним боргом, 

спрямованими на забезпечення боргової стійкості. 
Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться 

шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування 
студентів під час практичних занять, курсових робіт, колоквіумів, 
тестування, іспиту. 

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем 
курсу, написання контрольної роботи (для студентів заочної форми 
навчання), підготовка до практичних занять, колоквіумів, тестування, 
заліку. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1  Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Особливості державного кредиту 
 
Тема 1. Вступ. Суть та значення державного кредиту 
1. Економічний зміст, принципи та функції державного кредиту.  
2. Суб’єкти та об’єкт державного кредиту.  
3. Форми державного кредиту. 
4. Класифікація державних позик. 
 
Тема 2. Становлення та розвиток державного кредиту 
1. Особливості розвитку державного кредиту. 
2. Становлення в основні етапи розвитку державного кредиту в Україні. 
3. Зарубіжний досвід функціонування державного кредиту. 
 
Тема 3. Внутрішні державні позики  
1. Внутрішні державні позики: необхідність здійснення та переваги.  
2. Суб’єкти ринку державних цінних паперів та їх функції. 
3. Національний ринок державних цінних паперів.  
4. Вартість державних цінних паперів та дохідність інвестування.  
5. Розвиток внутрішніх державних позик в Україні.  
 
Тема 4. Зовнішній державний кредит 
1. Особливості та форми зовнішнього державного кредиту. 
2. Міжнародні облігації як інструмент зовнішнього кредиту. 
3. Необхідність, суть та призначення кредитних рейтингів. 
4. Роль міжнародних фінансових організацій в кредитуванні 

національних економік. 
5. Роль МВФ в урегулюванні проблем державної заборгованості. 
 
Змістовий модуль 2. Особливості використання державних 

запозичень 
 
Тема 5.  Держава як кредитор та гарант за кредитами 
1. Особливості надання кредитів за рахунок коштів Державного 

бюджету України.  
2. Казначейські позики та їх застосування в Україні. 
3. Особливості механізму надання державних гарантій.  
 
Тема 6.  Наслідки державного боргу  
1. Суть, значення та причини зростання державного боргу. 
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2. Класифікація державного боргу. 
3. Соціально-економічні наслідки зростання державного боргу. 
4. Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в 

Україні. 
 
Тема 7. Боргова безпека держави 
1. Поняття боргової безпеки держави. 
2.  Індикативна система оцінення національної боргової безпеки.  
3. Методичний апарат діагностування фінансової безпеки. 
4. Оцінення боргової безпеки та макроекономічна стабільність України. 
 
Тема 8. Управління державним боргом 
1. Необхідність та етапи управління державним боргом. 
2.  Система органів управління державним боргом Україні.  
3. Боргова політика держави: суть, види та принципи реалізації. 
4. Методи управління державним боргом. 
5. Спрямування державного боргу на забезпечення розвитку 

національної економіки. 
6. Контроль за станом реалізації кредитних проектів. 

 

1.2 Оцінювання знань, умінь та навичок студентів 
 

Дисципліною передбачено підготовка чотирьох індивідуальних 
завдань за темами: 

1. Вартість державних цінних паперів та дохідність інвестування. 
2. Аналіз динаміки і структури доходів Державного бюджету України. 
3. Аналіз показників Державного боргу України. 
4. Оцінення ефективності державних кредитних операцій. 
Також в процесі вивчення дисципліни «Державний кредит» 

передбачено тестування, два колоквіуми, залік. 
 
Таблиця 1 – Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих 

видів роботи та в цілому по модулях (в балах) 
Вид робіт Модуль 1 Модуль 2 Разом 

1. Відповідь (1 завдання – 5 б.) 10 10 20 
2. Виконання СРС (1 завдання – 5 б.) 10 10 20 
3. Вирішення тестових завдань (1 тест – 5 б.) 15 15 30 
4. Колоквіум (1 колоквіум – 15 б.) 15 15 30 
Всього 50 50 100 
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2 ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

Тема 1. Вступ. Суть та значення державного кредиту 
1. Які Ви знаєте дві основоположні передумови кредиту? 
2. Перерахуйте принципи кредитування. 
3. Які функції виконує державний кредит? 
4. Які основні ознаки та відмінні риси державного кредиту? 
5. Які ознаки та відмінні риси державного кредиту, що відрізняють 

його від інших видів кредиту? 
6. Яку роль відіграє держава в державному кредиті? 
7. Хто виступає суб’єктом та об’єктом в державному кредиті?  
8. Які форми державного кредиту Ви знаєте? 
9. Як поділяють державні позики залежно від терміну погашення? 
10. Як класифікують державні позики за формою виплати доходу? 
 
Тема 2. Становлення та розвиток державного кредиту 
1. Ким сформульовані принципи дефіцитного фінансування держави за 

рахунок її запозичень? 
2. Якими були погляди представників класичної школи політекономії 

на державний кредит? 
3. Поясніть позицію кейнсіанської школи щодо доцільності 

використання державою кредитних ресурсів. 
4. Як трактували суть державного кредиту представники 

монетариського напрямку? 
5.  Якими є погляди вітчизняних вчених на державний кредит? 
6. Назвіть характерні відмінності податків і державного кредиту як 

взаємодоповнювальних джерел формування доходів державного бюджету. 
7. Які форми державного кредиту набули найбільшого поширення у 

XVІI-XVІІІ ст ? 
8.   Які етапи розвитку державного кредиту можна виділити у світовій 

історії? 
9. Яку роль відігравав державний кредит у періоди Першої та Другої 

світових війн? 
10. Які особливості державного кредиту можна виділити в період 

існування планової економіки СРСР? 
11. Які основні етапи розвитку державного кредиту в Україні? 
12. Як можна охарактеризувати зарубіжний досвід функціонування 

державного кредиту? 
 
Тема 3. Внутрішні державні позики  
1. Яка суть внутрішніх державних позик? 
2. Які Ви знаєте позитивні та негативні ознаки внутрішніх державних 

запозичень? 
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3. На які види поділяються державні облігації України?  
4. Які особливості використання державою казначейських зобов’язань? 
5. Які можна виділити спільні та відмінні характеристики ОВДП та 

казначейських зобов’язань? 
6.  Яке значення внутрішніх державних запозичень? 
7. Чому в Україні казначейські зобов’язання випускалися в 

документарній формі? 
8. Які основні цілі емісії цінних паперів? 
9. Які державні інституції, з якими повноваженнями задіяні в емісії 

державних цінних паперів? 
10. Які основні етапи розвитку внутрішніх державних позик в 

Україні? 
11. Яку роль на вторинному ринку виконує депозитарій? 
12. Що таке ціна відсікання ОВДП? 
13. Яка послідовність дій при виставленні ОВДП на продаж 

організаторів торгівлі цінними паперами? 
14. Чим можна пояснити активну роботу з ОВДП нерезидентів? 
15. Які групи інвесторів формують потенціал ринку державних 

цінних паперів? 
 
Тема 4. Зовнішній державний кредит 
1. На які групи поділяють зовнішній державний борг? 
2. Які особливості притаманні зовнішнім запозиченням? 
3. Що являють собою фідуціарні позики? 
4. Які види боргових цінних паперів функціонують на міжнародному 

фінансовому ринку та які їх особливості? 
5. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу міжнародних облігацій. 
6. Які особливості єврооблігацій? 
7. Які переваги випуску глобальних облігацій? 
8. Що являє собою кредитний рейтинг держави, які фактори на нього 

впливають? 
9. Який механізм надання гарантованих Урядом кредитів? 
10. Охарактеризуйте МВФ як інституцію, яка надає міжнародні 

кредити. 
11. Як розвивалися відносини України і МВФ протягом останніх років? 
12. Які проекти реалізує Світовий банк в Україні? 
13. Які особливості співпраці України з ЄБРР? 
 
Тема 5.  Держава як кредитор та гарант за кредитами 
1. Які особливості надання кредитів за рахунок коштів Державного 

бюджету України?  
2. Від яких факторів залежать напрямки та обсяги надання кредитів 

державою? 
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3. Хто виступає органом стягнення простроченої заборгованості 
суб’єктів господарювання перед державою? 

4. Охарактеризуйте структуру кредитів, що надаються за рахунок 
коштів Державного бюджету України відповідно до функціональної 
класифікації видатків. 

5. Що таке казначейські позики? 
6. Що таке гарантійне зобов'язання? 
7. Як визначають обсяг тимчасового касового розриву місцевого 

бюджету? 
8. Які важливі умови зазначаються у договорі, що укладається між 

Міністерством фінансів України та суб’єктом господарювання за надання 
державної гарантії повернення кредиту? 

9. У яких випадках здійснюється, за потреби, реструктуризація 
заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, 
залученими державою або під державні гарантії? 

 
Тема 6.  Наслідки державного боргу 
1. Які причини виникнення державного боргу? 
2. Як класифікується державний борг за формою залучення коштів? 
3. Як класифікується державний борг відповідно до бюджетної 

класифікації? 
4. Які основні джерела погашення та обслуговування державного 

боргу? 
5. Які існують короткострокові та довгострокові наслідки державного 

боргу? 
6. Чим відрізняється склад державного боргу за Бюджетним кодексом 

України і за загальноприйнятою міжнародною практикою? 
7. Що таке управління державним боргом та в чому полягає його 

необхідність? 
8. Які завдання та методи управління державним боргом? 
9. Які ви знаєте принципи управління державним боргом? 
10. Які органи здійснюють управління державним боргом та яким 

чином розподіляються повноваження між ними щодо управління 
державним зовнішнім та внутрішнім боргами? 

11.  Які платежі входять до складу обслуговування державного боргу? 
12. Вкажіть основні джерела погашення та обслуговування 

державного боргу? 
13. Якими документами визначається загальний обсяг, цільовий 

напрямок, поквартальний та помісячний обсяг асигнувань на погашення та 
обслуговування державного боргу? 

14. Охарактеризуйте порядок проведення платежів з погашення та 
обслуговування державного  боргу. 

15. Які існують методи реструктуризації державного боргу та які 
методи використовуються в Україні? 
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Тема 7. Боргова безпека держави 
1. Що таке боргова безпека? 
2. Що таке економічна безпека держави? 
3. Які існують підходи до оцінення боргової стійкості? 
4. Які існують основні показники боргової безпеки та які їхні граничні 

значення? 
5. За допомогою яких показників, критеріїв і граничних рівнів 

визначається рівень економічної безпеки? 
6. Які нормативно-правові документи регламентують граничні 

значення боргових показників? 
7. Охарактеризуйте рівень боргової безпеки за основними 

індикаторами державного боргу. 
8. Охарактеризуйте суть дій і засобів безпосереднього і 

опосередкованого впливу на боргову ситуацію в державі. 
9. Яким критеріям має відповідати бюджетна політика держави, 

спрямована на забезпечення економічної безпеки? 
10. В чому проявляється суперечність вимог, що висувається МВФ до 

країн – потенційних отримувачів кредитів? 
11. Які Ви можете визначити основні шляхи зміцнення економічної 

безпеки України? 
12. На яких принципах має ґрунтуватись боргова стратегія України? 
13. Які стратегічні напрямки використання зовнішніх державних 

запозичень мають сформувати інноваційний розвиток української 
економіки? 

 
Тема 8. Управління державним боргом 
1.  Які етапи управління державним боргом? 
2.  Охарактеризуйте систему органів управління державним боргом 

Україні.  
3. Контроль за станом реалізації кредитних проектів. 
4. Як ви розумієте суть комунального кредиту? Які функції він 

виконує? 
5. Які причини виникнення комунального кредиту? 
6. Які умови надання місцевих позик? 
7. Яким органам місцевої влади надано право здійснювати місцеві 

запозичення? 
8.  Які причини виникнення місцевого боргу? 
9.  Охарактеризуйте суть, види та принципи реалізації боргової 

політики держави. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ 
 

1. Основними передумовами надання кредиту є: 
1) довіра та кредитоспроможність; 
2) відповідальність та високий ступінь ліквідності; 
3) довіра та відповідальність; 
4) кредитоспроможність та ліквідність. 

 
2. До якої сфери фінансових відносин належить державний кредит: 

1)  міжнародних фінансів; 
2) державних фінансів; 
3) фінансів суб’єктів господарювання; 
4)  усі попередні відповіді правильні. 

 
3. Який із зазначених принципів не відносять до принципів 

кредитування: 
1) строковість; 
2) поворотність 
3) ліквідність; 
4) платність; 

 
4. Принцип кредитування, згідно з яким кредитор отримує винагороду 

за надання позики, – це принцип: 
1) строковості; 
2) поворотності; 
3) платності; 
4) забезпеченості. 

 
5. До державних боргових зобов’язань належать: 

1) облігація, казначейський вексель; 
2) приватизаційне боргове зобов’язання, житловий чек; 
3) акції, депозитні сертифікати; 
4) ОВДП, житловий чек. 

 
6. Зовнішній державний кредит – це кредит, наданий: 

1) підприємством підприємству; 
2) банком банку; 
3) урядом однієї держави урядові іншої держави; 
4) міжнародною фінансовою установою підприємству. 

 
7. Джерелом покриття державного боргу є: 

1) видатки бюджету, державні позики; 
2) доходи бюджету, державні кредити; 
3) усі відповіді правильні; 
4) немає правильної відповіді. 
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8. Граничний обсяг державного боргу Бюджетним кодексом України 
відносно ВВП встановлено в розмірі: 

1) 20%;  
2) 40%; 
3) 60%;  
4) 80%. 

 

9. За допомогою якої функції державного кредиту відбувається 
розподіл податкового тягаря у часі:  

1) стимулювальної;  
2) регулювальної ; 
3) розподільної;  
4) правильної відповіді немає. 
 

10. Сума заборгованості держави своїм кредиторам називається:  
1) державною позикою;  
2) державним кредитом;  
3) державним боргом;  
4) державною облігацією;  
5) державним гарантуванням. 

 

11. Тонтіни –це: 
1) клубні боргові зобов’язання без права їхньої передачі третім 

особам, пожиттєва і термінова рента; 
2) депозитні сертифікати в Італії; 
3) різновид лотерейної позики; 
4) в середньовіччі – вид податку. 

 

12. План Маршалла – це: 
1) план військової операції у Великобританії; 
2) план допомоги країнам Європи після Другої світової війни; 
3) план допомоги країнам, що розвиваються; 
4) план допомоги пострадянських країн. 

 

13. Які державні позики є найбільш популярними у США та 
Великобританії: 

1) емісія цінних паперів; 
2) залучені від нових позик кошти;  
3) додаткові податкові надходження; 
4)  емісія грошей.  
 

14.  Внутрішні державні позики – це: 
1) розміщення цінних паперів серед вітчизняних юридичних і 

фізичних осіб; 
2) надходження від урядів інших держав; 
3) надходження від міжнародних фінансових організацій; 
4) емісія цінних паперів комерційними банками. 
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15. Сфера економічних відносин, пов’язаних з випуском й обігом 
цінних паперів, – це:  

1) ринок нерухомості; 
2) ринок цінних паперів;  
3) ринок дорогоцінних каменів і дорогоцінних металів; 
4) валютний ринок. 
 

16. Місце, де відбувається первинна емісія й первинне розміщення 
цінних паперів – це:  

1) первинний ринок;  
2) вторинний ринок;  
3) третинний ринок; 
4) комерційний ринок. 

 
17. Цінні папери, що передбачають повернення суми боргу до певної 

дати і виплату певного відсотка, – це: 
1) боргові цінні папери;  
2) пайові цінні папери; 
3) безстрокові цінні папери; 
4) акціонерні папери. 

 
18. Розміщуючи свої активи у державні цінні папери комерційні банки: 

1) збільшують ризикованість операцій;  
2) знижують ліквідність активів;  
3) ліквідують невідповідність між доходами та видатками;  
4) отримують високоліквідний і неризиковий товар. 

 
19. Під валютою розуміють: 

1) будь-який товар, що здатний виконувати функцію засобу 
обміну в міжнародних розрахунках;  

2) встановлений законом платіжний засіб певної країни;  
3) грошові знаки іноземних держав; 
4) будь-який товар, що здатний виконувати функцію засобу 

обміну в розрахунках. 
 
20. Зовнішньою заборгованістю прийнято вважати суму фінансових 

зобов'язань країни, що підлягають погашенню у встановлені терміни: 
1) перед вітчизняними кредиторами; 
2) перед іноземними та вітчизняними кредиторами;  
3) перед іноземними кредиторами; 
4) із заробітної плати працівникам бюджетних установ. 

 
21. Основні елементи національної валютної системи визначаються: 

1) національним законодавством; 
2) національним менталітетом; 
3) національними звичаями; 
4) нормами міжнародного права. 
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22. МВФ та МБРР було створено під час: 
1) Паризької валютної конференції; 
2) Генуезької валютної конференції; 
3) Бреттон-Вудської валютної конференції; 
4) Ямайської валютної конференції. 

 
23. Розвиток і функціонування міжнародної валютної системи 

глобального рівня (світової) регулюється шляхом застосування: 
1) норм національного права; 
2) норм національного та міждержавного права; 
3) норм міждержавного права; 
4) відсутня правильна відповідь. 
 

24. Державний борг поділяється на: 
1) валютний та товарний; 
2) внутрішній та зовнішній; 
3) інвестиційний та неінвестиційний; 
4) пільговий, зі сплатою високих відсотків, на компенсаційній 

основі. 
 
25. Відповідно до Бюджетної класифікації України державний борг 

класифікується: 
1) як капітальний; 
2)  за типом кредитора; 
3) за типом боргового зобов’язання; 
4) як поточний. 

 
26. Що розуміють під державним боргом? 

1) фінансові ресурси держави; 
2) зобов’язання держави перед своїми кредиторами; 
3) резервні бюджетні фонди; 
4) розмір державного дефіциту. 

 
27. Зовнішній державний борг – це: 

1) загальна сума заборгованості всім кредиторам держави; 
2) сума відсотків, що мають бути сплачені за позики; 
3) сума заборгованості кредиторам за межами країни; 
4) заборгованість кредиторам держави у певній країні. 

 
 28. Дефіцит державного бюджету утворюється у випадку, коли: 

1) витрати держави зменшуються; 
2) сума податкових надходжень скорочується; 
3) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень; 
4) немає правильної відповіді. 
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29. У державному кредиті: 
1) держава – позичальник, а юридичні та фізичні особи – 

кредитори; 
2) держава – кредитор, а юридичні та фізичні особи – 

позичальники; 
3) держава, юридичні та фізичні особи можуть бути як 

кредиторами, так і позичальниками; 
4) немає правильної відповіді. 

 
30. Конверсія державного боргу – це: 

1) зміна дохідності позики; 
2) збільшення строків дії випущеної позики; 
3) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше 

випущених кількох позик обмінюються на облігації нової 
позики; 

4) усі відповіді правильні. 
 

31. Уніфікація позики – це: 
1) зміна дохідності позики; 
2) збільшення строків дії випущеної позики; 
3) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше 

випущених кількох позик обмінюються на облігації нової 
позики; 

4) усі відповіді правильні. 
 
32. Консолідація – це: 

1) зміна дохідності позики; 
2) зміна строків дії випущеної позики; 
3) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше 

випущених кількох позик обмінюються на облігації нової 
позики; 

4) немає правильної відповіді.  
 
33. Граничні розміри державного внутрішнього боргу України 

встановлюються:  
1) Кабінетом Міністрів України; 
2) НБУ;  
3) Верховною Радою України; 
4) Президентом України. 
 

34. Дохідність цінних паперів передбачає:  
1) отримання максимального прибутку;  
2) беззбитковість емісії цінних паперів;  
3) отримання мінімального прибутку;  
4) збереження і нагромадження багатства.  
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35. Номінальна вартість цінного паперу визначається:  
1) ринковою кон’юнктурою;  
2) розрахунковою палатою фондової біржі;  
3) покупцем;  
4) встановлюється емітентом довільно залежно від емісії. 

 
36. Якщо Центральний банк продає велику кількість державних цінних 

паперів на відкритому ринку, то він має на меті: 
1) зробити кредит більш доступним; 
2) ускладнити механізм придбання населенням державних цінних 

паперів; 
3) збільшити обсяг інвестицій; 
4) зменшити загальну масу грошей у обігу. 

 
37. Суб’єктами державно-кредитних відносин з боку держави 

виступають: 
1) юридичні особи; 
2) Кабінет Міністрів України; 
3) Міністерство фінансів; 
4) Антимонопольний комітет. 

 
38. За правом емісії (випуску) державні позики поділяють на:  

1) комерційні, міжнародні;  
2) регіональні, міжнародні;  
3) комерційні та регіональні;  
4) державні та місцеві;  

 
39. Держава, виступаючи у ролі кредитора, надає:  

1) гарантовану позику;  
2) державну позику;  
3) банківський кредит;  
4) банківські послуги.  

 
40. Державний борг залежно від розміщення розрізняють:  

1) зовнішній і внутрішній  
2) місцевий і державний  
3) поточний і внутрішній  
4) капітальний і зовнішній. 

 
41. Основними причинами існування державного кредиту є:  

1) потреба держави у нарощуванні прибутків;  
2) виплата додаткових пенсій;  
3) бюджетний дефіцит;  
4) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави. 
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42. Документ, в якому вказується розмір видатків на обслуговування 
державного боргу:  

1) фінансовий план підприємств;  
2) Закон України «Про державний бюджет на поточний рік»;  
3) Державна програма економічного і соціального розвитку 

країни;  
4) постанова Кабінету Міністрів України.  

 
43. Розмір державного боргу на економіку країни впливає: 

1) позитивно, сприяючи піднесенню економіки; 
2) спричиняє збільшення видаткової частини державного 

бюджету, тим самим знижує фінансові можливості держави;  
3) сприяє збільшенню прямих інвестицій в економіку; 
4) забезпечує зростання ВВП.  

 
44. Державний кредит містить такі елементи: 

1) валюту певної країни та вільноконвертовану валюту; 
2) державні позики, кошти населення в ощадних банках, 

грошово-речові лотереї; 
3) державні резерви; 
4) резерви НБУ та комерційних банків. 

 
45. У яких випадках ощадну справу відносять до державного кредиту? 

1) при виплаті пенсій населенню; 
2) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до 

бюджету і на придбання державних цінних паперів; 
3) при реалізації лотерей; 
4) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком. 

 
46. Які параметри визначають рівень економічної безпеки держави? 

1) обсяг ВВП; 
2) граничне значення рівня інфляції; 
3) обсяг державного боргу; 
5) всі відповіді правильні. 

 
47. Об’єднання кількох позик в одну – це: 

1) конверсія; 
2) консолідація; 
3) уніфікація; 
4) відстрочення погашення. 

 
48. Ліквідність цінних паперів визначається:  

1) номінальною їх вартістю;  
2) балансовою вартістю;  
3) ставкою прибутку;  
4) здатністю перетворюватися у готівку без значних втрат для їх 

власника. 
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49. Облігації внутрішніх місцевих позик характеризуються: 
1) надійністю; 
2) низьким ризиком; 
3) прибутковістю; 
4) ризикованістю та ненадійністю. 
 

50. На казначейські акції дивіденди нараховуються в такий спосіб:  
1) дивіденди нараховуються у фіксованих розмірах;  
2) дивіденди нараховуються за рішенням зборів акціонерів;  
3) дивіденди за ними не нараховуються; 
4) відсутня правильна відповідь. 
 

51. Державний борг гарантується: 
1) фінансовими ресурсами усіх резидентів; 
2) золотовалютними резервами країни; 
3) майном, що перебуває у державній власності; 
4) усім майном країни. 

 
52. Величина основної суми державного боргу не має перевищувати: 

1) 45% фактичного річного обсягу ВВП; 
2) 50% фактичного річного обсягу ВВП;  
3) 60% фактичного річного обсягу ВВП;  
4) 65% фактичного річного обсягу ВВП. 
 

53. Прямий державний борг відображає: 
1) загальні обсяги кредитних ресурсів, що надійшли до країни у 

бюджетному році; 
2) обсяги залучених кредитних ресурсів, що надійшли у 

розпорядження уряду країни; 
3) обсяги кредитних ресурсів, що отримані суб’єктами господа-

рювання країни для фінансування ними капітальних витрат; 
4) загальні обсяги кредитних ресурсів, що інвестуються 

іноземними інвесторами в конкретні кредитні проекти. 
 
54. Причиною активного державного боргу є: 

1) дискретні заходи уряду щодо залучення додаткових ресурсів; 
2) результат недосконалих дій уряду з використання 

бюджетних коштів; 
3) виникнення пасивного бюджетного дефіциту; 
4) існування прихованого бюджетного дефіциту. 

 
55. Капітальним державним боргом є: 

1) сукупність усіх раніше випущених і непогашених на цей 
момент боргових зобов’язань разом із нарахованими 
відсотками; 

2) сукупність державних витрат на капіталовкладення в матері-
альній та нематеріальний сферах; 
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3) борг за раніше випущеними борговими зобов’язаннями 
держави; 

4) основний державний борг. 
 
56. Глобальний сертифікат – це: 

1) похідний цінний папір; 
2) документ, що засвідчує право власності на зазначену у ньому 

кількість цінних паперів; 
3) документ, що складається під час дострокового погашення 

інструментів; 
4) документ, що передається у депозитарій на весь випуск 

цінних паперів. 
 
57. Андеррайтери − це агенти: 

1) що не мають права повертати непродані боргові зобов’язання; 
2) що мають право повернути непродані боргові папери за 

оговореною ціною; 
3) що визначають цінові умови випуску міжнародних боргових 

зобов’язань; 
4) немає правильної відповіді. 

 
58. Кредитний рейтинг країни відображає: 

1) рівень розвитку фондового ринку країни; 
2) можливість уряду обслуговувати накопичений борг; 
3) ступінь ризику інвесторів; 
4) привабливість державних боргових паперів. 

 
59. Важливою умовою кредитування країни з боку ЄБРР є: 

1) забезпечення кредитних ресурсів активами проекту; 
2) самоокупність проекту; 
3) фінансування банком не більше 35% загальної вартості 
кредитного проекту; 
4) все вищезазначене. 

 
60. До складу Групи Світового банку входять: 

1) МБРР, МАР, ЄБРР, МФВ, БАГІ; 
2) МБРР, МАР, ЄБРР, МФВ, МЦУІК; 
3) МБРР, МАР, ЄБРР, МФК, БАГІ; 
4) МБРР, МАР, МЦУІК, МФК, БАГІ. 
 

61. Яка модель управління державним боргом є найбільш поширеною 
серед розвинутих країн: 

1) банківська модель; 
2) урядова модель; 
3) агентська модель; 
4) бізнес-модель. 
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62. Коли була і ким ухвалені «Кельнські умови»? 
1) 1997 р. МВФ; 
2) 1999 р. країнами Великої сімки; 
3) 1996 р. Світовим банком; 
4) 1944 р. МВФ . 

 
63. Які показники покладено в основу класифікації країн світу за 

рівнем заборгованості? 
1) відношення зовнішньої заборгованості до експорту; 
2) відношення зовнішньої заборгованості до ВВП; 
3) обидві відповіді правильні; 
4) правильна відповідь відсутня. 

 
64. Яка критична межа відношення зовнішнього боргу до експорту? 

1) 50%; 
2) 60%; 
3) 100%; 
4) 200%. 

 
65. Назвіть функції, які виконує сучасний кредит: 

1) розподільну; капіталізації вільних грошових доходів; 
2) перерозподільну; емісійну; контрольно-стимулювальну; 
3) контрольну; заміщення дійсних грошей кредитними 

операціями; 
4) створює передумови для ефективного регулювання грошового 

обороту. 
 

66. Назвіть перелік виробництв, що заборонені МБРР для 
міжнародного кредитування: 

1) торгівля дикими тваринами; 
2) виробництво фарб, що містять свинець; 
3) виробництво електричного і побутового обладнання, що 

містить фреон; 
4) всі відповіді правильні. 
 

67. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням: 
1) облігація; 
2) казначейське зобов’язання держави; 
3) акція; 
4) вексель? 

 
68. Вторинний ринок цінних паперів містить:  

1) продаж і купівлю цінних паперів, які щойно випущені; 
2) купівлю і продаж раніше випущених цінних паперів; 
3) мобілізацію цінних паперів; 
4) немає правильної відповіді. 
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Сформулюйте самостійно суть термінів: 
- Анулювання (скасування) державного боргу – це… 
- Відстрочення погашення позики або всіх раніше випущених 

державою позик – це… 
- Державна гарантія – це… 
- Державні позики – це… 
- Державний кредит – це… 
- Державний борг – це… 
- Дефолт – це… 
- Зовнішній державний кредит – це… 
- Казначейське зобов’язання України – це… 
- Коефіцієнт обслуговування державного зовнішнього боргу – це… 
- «Граничні» показники зовнішньої заборгованості – це… 
- Капітальний державний борг – це… 
- Поточний державний борг – це… 
- Конверсія державного боргу – це... 
- Консолідація – це… 
- Уніфікація позик – це… 
- Дефіцит платіжного балансу – це… 
- Паризький клуб – це… 
- Лондонський клуб – це… 
- Сек’ютеризація – це… 
- Облігація – це… 
- Реструктуризація – це… 
- Рефінансування – це… 
- Активний державний борг – це… 
- Амортизація боргу – це… 
- Боргова криза – це… 
- Борговий механізм – це… 
- Викуп боргу – це… 
- Глобальні облігації – це… 
- Державна гарантія – це… 
- Боргова політика – це… 
- Обслуговування боргу – це… 
- Інституційне забезпечення державного боргу – це… 
- Облігації внутрішніх державних позик України – це… 
- Казначейське зобов’язання України – це… 
- Операція РЕПО – це… 
- Прямий державний борг – це… 
- Умовний державний борг – це… 
- Кредитний рейтинг – це… 
- Реорганізація боргу – це… 
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Оцініть правильність тверджень (так, ні) 
 

1. Державний кредит – це відносини, в яких одним з учасників є 
держава, з приводу надання у користування тимчасово вільних коштів на 
умовах строковості, поворотності, платності та забезпеченості. 

1. Так; 2. Ні.  
 
2. Реалізація стимулювальної функції кредиту сприяє перерозподілу як 

грошових коштів, так і товарних ресурсів. 
1. Так; 2. Ні.  

 
3.  Державний кредит передбачає виконання державою ролі кредитора, 

позичальника та гаранта. 
1. Так; 2. Ні. 

 
4. Капітальний державний борг – це кредити, термін платежу за які вже 

настав. 
1. Так; 2. Ні. 

 
5.  Пасивний державний борг створюється автоматично під час 

пасивного бюджетного дефіциту, який виникає в умовах економічної 
кризи, спаду виробництва, зменшення податкових надходжень до 
бюджету. 

1. Так; 2. Ні. 
 
6. Поняття державного боргу та державного кредиту є ідентичними. 

1. Так; 2. Ні. 
 
7. Найстарішою фондовою біржою, що функціонує досі, є 

Лондонська. 
1. Так; 2. Ні. 

 
8. Купонні боргові папери передбачають проведення періодичних 

платежів на користь власника. 

1. Так; 2. Ні. 

 
9. За характером обігу державні позики  поділяють на державні та 

місцеві. 

1. Так; 2. Ні. 
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10. Первинний ринок казначейських зобов’язань є більшим за ринок 
ОВДП. 

1. Так; 2. Ні. 

 
11.  Відрізна частина боргового цінного папера, що дає право її 

власнику на отримання суми процентів, –це чек. 

1. Так; 2. Ні. 

 
12. Євроноти за своєю суттю є короткостроковими цінними паперами. 

1. Так; 2. Ні. 

 
13. Облігації «Янкі», облігації «Самурай», облігації «Шибосай», 

облігації «Бульдог» належать до єврооблігацій. 

1. Так; 2. Ні. 

 
14.  Як правило, ЄБРР фінансує не більш як 35% загальних витрат 

позичальника, але при цьому він може допомогти відшукати партнерів на 
решту коштів. 

1. Так; 2. Ні. 

 
15. Переважна більшість єврооблігацій випускається в євро.  

1. Так; 2. Ні. 

 
16. Сума коштів державного бюджету, необхідних для погашення та 

обслуговування державного боргу на рік, визначається і затверджується 
Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. 

1. Так; 2. Ні. 
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4 ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 
 

Задача 1 
Оцініть фінансові ризики, пов’язані з вкладенням в такі види 

фінансових інструментів: єврооблігації; облігації внутрішньої позики; 
облігації урядових установ (Міністерство АПК); облігації місцевих позик 
(м. Київ); облігації місцевих позик (м. Хмельницький); Результати занесіть 
в таблицю, зазначаючи який саме вид ризику та в якому розмірі властивий 
певному виду фінансового інструменту. Доцільно розглянути такі ризики 
як систематичний, ризик законодавчих змін, валютний ризик, галузевий 
ризик, регіональний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, 
операційний ризик.  

 
Задача 2 

Побудуйте графік зміни продажної вартості казначейських зобов’язань 
протягом усього періоду їх існування із характеристиками казначейських 
зобов’язань серії А за наступних умов: 

1) рівень облікової ставки НБУ – 11%; 
2) середньоарифметичний рівень дохідності за депозитами банків 

строком 1 рік – 15,75%; 
3) річна середньозважена дохідність ОВДП строком обігу 360–740 днів 

– 10,73%. 
 

Задача 3 
Розрахуйте дохідність до погашення ОВДП номінальною вартістю 

1000 грн, випущену строком на 3 роки, купонним періодом – ½ року, 
купонною ставкою 8%, якщо на первинному ринку вона була продана за 
1045 грн. 

 
Задача 4 

Яку суму має сплатити покупець 25 облігацій з номінальною вартістю 
500 грн, купонною ставкою 12%, піврічною виплатою суми відсотків, якщо 
узгоджена ціна по операції на біржі – 480 грн/шт., до чергової виплати 
суми відсотків залишилося 67 днів. 

 
Задача 5 

На основі статистичних даних розрахуйте співвідношення державного 
боргу України до ВВП України за останні 5 років. Проаналізуйте динаміку 
цього показника, визначте фактори, що вплинули на його зміну. Зробіть 
висновок, чи відповідає значення цього показника вимогам, вказаним у ст. 
18 Бюджетного кодексу України. 

 
Задача 6 

На основі статистичних даних проаналізуйте показники Державного 
боргу України за останні п’ять років за типом кредитора. 
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Задача 7 
На основі статистичних даних про державний і гарантований 

державою борг України проведіть аналіз складу, структури та динаміки 
змін боргу України. Вкажіть причини виявлених тенденцій 

 
Задача 8  

Заповніть таблицю та оцініть ефективність запозичення коштів за 
допомогою розміщення державних боргових паперів у контексті 
обчислення обсягів чистого залучення коштів за зовнішніми борговими 
зобов’язаннями. 

 

Таблиця 1 – Платежі державного бюджету в контексті державного 
боргу  

Показники Попередній 
рік 

Звітний 
рік 

Зовнішні надходження на фінансування державного 
бюджету 

  

Всього платежів за зовнішнім боргом, в т. ч.:   
Погашення   
Відсоткові платежі   

 
Задача 9 

Визначте ефективність запозичення коштів за допомогою 
розміщення державних боргових паперів у контексті обчислення обсягів 
чистого залучення коштів за внутрішніми борговими зобов’язаннями. 

 

Таблиця 2 – Виконання загального фонду державного бюджету в 
частині показників державного боргу 

Показники Попередній 
рік 

Звітний 
рік 

1. Надходження на фінансування державного 
бюджету 

  

Зовнішнє надходження   
Внутрішнє надходження   

2. Всього платежів з обслуговування 
державного боргу 

  

Всього платежів за зовнішнім боргом   
Всього платежів за внутрішнім боргом   
Погашення   

Зовнішнього боргу   
Внутрішнього боргу   

Обслуговування   
Зовнішнього боргу   
Внутрішнього боргу   
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Задача 10 
За наведеними даними здійсніть розрахунок суми виплат відсоткових 

платежів за Реабілітаційною позикою Світового банку. 
Інформаційна довідка: 
Загальна сума позики: 500 млн. дол. США. 
Дати платежів: 15 січня та 15 липня. 
Використано станом на 01 січня: 500 млн. дол. США. 
Відсоткова ставка: 6,5%. 
За фактичними розрахунками Світового банку у січні виплата має 

становити:  13,065 млн. дол. США. 
 

Задача 11 
Уряд України одержав іноземну позику у розмірі 1 млрд. дол. за 

річною ставкою 9%. Ця позика вкладається в інвестиційні проекти, що 
дозволяють одержати щорічний приріст ВВП у розмірі 300 млн. дол. 
протягом декількох наступних років. 

На яку величину збільшиться державний борг? 
Чи виросте чистий борговий тягар, що накладається на громадян 

країни? 
Через скільки років країна зможе погасити цей борг? 
Для того, щоб відповісти на запитання про збільшення боргового 

тягаря, необхідно зіставити суму процентних виплат за боргом і суму 
щорічного приросту ВВП, із якої обслуговується борг. 

 
Задача 12 

Визначте динаміку державного боргу країни, якщо реальна відсоткова 
ставка – 9%, реальний ВВП за поточний рік становить 35 млн. у.о., 
реальний ВВП за минулий рік – 32 млн. у.о. Первинний профіцит – 
2 млн. у.о. Державний борг – 130 млн. у.о. 

 
Задача 13 

Державну облігацію можна погасити за 45000 грн. Термін погашення 
облігації настане через 15 років. Розрахуйте теперішню вартість облігації, 
якщо дисконтна ставка подібних цінних паперів на біржі 12%. 

 
Задача 14 

Державні короткострокові облігації номіналом 400 грн продаються за 
курсом 350 грн. Термін обігу облігацій – 90 днів. Визначте суму прибутку 
від купівлі 15 облігацій та дохідність фінансової операції, якщо 
розрахункова кількість днів у році – 365. 

 
Задача 15 

Підприємство в день емісії придбало за ціною 90 грн за штуку пакет 
дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів і номінальною 
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вартістю 150 грн. Через 160 днів або за 205 днів до погашення облігації 
підприємство реалізувало на ринку цей пакет цінних паперів. 

Розрахуйте дохідність цього фінансового інструмента на момент емісії 
та ціну продажу. 

 
Задача 16 

Розрахуйте вартість дисконтної облігації номіналом 350 грн і терміном 
обігу три роки за необхідної ставки прибутковості 18%. 

 
Задача 17 

У цей момент інвестиційний портфель інвестора має таку структуру: 
70% – акції, 20% – облігації, 10% – готівка. Ситуація в економіці 
погіршується, фондовий ринок виявляє ознаки спаду, інфляція зростає.  

Яким має бути оптимальний варіант структури інвестиційного 
портфеля: 

1) 35% – облігації, 50% – ОВДП, 15% – готівка;  
2) 70% – облігації, 20% – акції, 10% – готівка;  
б) 30% – акції, 45% – облігації, 25% – готівка.  
 

Задача 18 
Розрахуйте розрахункову і ринкову ціни купонної облігації, придбаної 

за номіналом в 2500 грн, через п’ять років після випуску, якщо номінальна 
прибутковість облігації становить 12%, а ринкова ставка відсотка дорівнює 
14%. 
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5 ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ З ДИСЦИПЛІНИ 
 «ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ» 

 
Питання до 1 колоквіуму з дисципліни «Державний кредит» 
1. Економічний зміст, принципи та функції державного кредиту.  
2. Суб’єкти та об’єкт державного кредиту.  
3. Форми державного кредиту. 
4. Класифікація державних позик. 
5. Особливості розвитку державного кредиту. 
6. Становлення і основні етапи розвитку державного кредиту в Україні. 
7. Зарубіжний досвід функціонування державного кредиту. 
8. Внутрішні державні позики: необхідність здійснення та переваги.  
9. Суб’єкти ринку державних цінних паперів та їх функції. 
10. Національний ринок державних цінних паперів.  
11. Вартість державних цінних паперів та дохідність інвестування.  
12. Розвиток внутрішніх державних позик в Україні.  
13. Особливості та форми зовнішнього державного кредиту. 
14. Міжнародні облігації як інструмент зовнішнього кредиту. 
15. Необхідність, суть та призначення кредитних рейтингів. 
16. Роль міжнародних фінансових організацій в кредитуванні 

національних економік. 
17. Роль МВФ в урегулюванні проблем державної заборгованості. 

 
Питання до 2 колоквіуму з дисципліни «Державний кредит» 
1. Особливості надання кредитів за рахунок коштів Державного 

бюджету України.  
2. Казначейські позики та їх застосування в Україні. 
3. Особливості механізму надання державних гарантій.  
4. Суть, значення та причини зростання державного боргу. 
5. Класифікація державного боргу. 
6. Соціально-економічні наслідки зростання державного боргу. 
7. Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в 

Україні. 
8. Поняття боргової безпеки держави. 
9. Індикативна система оцінення національної боргової безпеки.  
10. Методичний апарат діагностування фінансової безпеки. 
11. Оцінення боргової безпеки та макроекономічна стабільність 

України. 
12. Необхідність та етапи управління державним боргом. 
13. Система органів управління державним боргом Україні.  
14. Боргова політика держави: суть, види та принципи реалізації. 
15. Методи управління державним боргом. 
16. Спрямування державного боргу на забезпечення розвитку 

національної економіки. 
17. Контроль за станом реалізації кредитних проектів. 
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6 ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З 
ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ» 
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

важливою складовою навчального процесу. Контрольну роботу студенти 
заочної форми навчання виконують згідно з навчальним планом.  

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з дисципліни 
«Державний кредит», що передбачає оволодіння студентами методами 
наукового аналізу, самостійного вивчення теоретичного матеріалу з 
дисципліни. 

Виконання контрольної роботи з дисципліни «Державний кредит» 
передбачає надання студентом відповіді на три теоретичних питання та 
розв’язання двох задач. 

Виконання контрольної роботи здійснюється на основі індивідуального 
завдання, отриманого студентом. Тематика контрольних робіт 
затверджується на початку навчального року на кафедрі фінансів та 
інноваційного менеджменту й щорічно оновлюється. 

Контрольна робота має бути зареєстрована до початку заліково-
екзаменаційної сесії у деканаті та на кафедрі. У разі, якщо робота виконана 
неналежним чином, тобто існують зауваження щодо її змісту, вона 
повертається на доопрацювання.  

Захист контрольної роботи здійснюється відповідно до запланованих 
навчальною частиною консультацій із дисципліни «Державний кредит». 

У разі відсутності контрольної роботи або без її зарахування студент не 
допускається до складання заліку із дисципліни. 

Контрольна робота друкується за допомогою комп’ютерних засобів. 
Текст розташовується на одній стороні стандартного аркуша формату А4 
(210×420 мм), інтервал – 1,5 шрифтом Times New Roman № 14. У випадку 
виконання контрольної роботи на аркуші формату А4 контрольна робота 
має бути скріплена належним чином. 

Структура контрольної роботи: 
1. Видане індивідуальне завдання. 
2. Розкриття змісту отриманого завдання. 
3. Список використаних літературних джерел. 
Зміст контрольної роботи має відповідати виданому індивідуальному 

завданню. При виконанні роботи студент має дати повну та чітку відповідь 
на усі поставлені питання. 

Для того щоб повністю висвітлити поставлені питання, перед 
написанням контрольної роботи студент має опрацювати рекомендовану 
літературу із дисципліни «Державний кредит». В процесі опрацювання 
літератури студентом узагальнюється та систематизується теоретична 
інформація з дисципліни та формується зміст роботи, який може мати 
розгорнений вигляд. 

Лише після вивчення та систематизації необхідної інформації студент 
приступає до написання роботи. 
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7 ПИТАННЯ НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНИЙ 
КРЕДИТ» 

 
1. Економічний зміст, принципи та функції державного кредиту.  
2. Суб’єкти та об’єкт державного кредиту.  
3. Форми державного кредиту. 
4. Класифікація державних позик. 
5. Особливості розвитку державного кредиту. 
6. Становлення в основні етапи розвитку державного кредиту в Україні. 
7. Зарубіжний досвід функціонування державного кредиту. 
8. Внутрішні державні позики: необхідність здійснення та переваги.  
9. Суб’єкти ринку державних цінних паперів та їх функції. 
10. Національний ринок державних цінних паперів.  
11. Вартість державних цінних паперів та дохідність інвестування.  
12. Розвиток внутрішніх державних позик в Україні.  
13. Особливості та форми зовнішнього державного кредиту. 
14. Міжнародні облігації як інструмент зовнішнього кредиту. 
15. Необхідність, суть та призначення кредитних рейтингів. 
16. Роль міжнародних фінансових організацій в кредитуванні 

національних економік. 
17. Роль МВФ в урегулюванні проблем державної заборгованості. 
18. Особливості надання кредитів за рахунок коштів Державного 

бюджету України.  
19. Казначейські позики та їх застосування в Україні. 
20. Особливості механізму надання державних гарантій.  
21. Суть, значення та причини зростання державного боргу. 
22. Класифікація державного боргу. 
23. Соціально-економічні наслідки зростання державного боргу. 
24. Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в 

Україні. 
25. Поняття боргової безпеки держави. 
26. Індикативна система оцінення національної боргової безпеки.  
27. Методичний апарат діагностування фінансової безпеки. 
28. Оцінення боргової безпеки та макроекономічна стабільність 

України. 
29. Необхідність та етапи управління державним боргом. 
30. Система органів управління державним боргом Україні.  
31. Боргова політика держави: суть, види та принципи реалізації. 
32. Методи управління державним боргом. 
33. Спрямування державного боргу на забезпечення розвитку 

національної економіки. 
34. Контроль за станом реалізації кредитних проектів. 
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	2) урядова модель;
	3) агентська модель;
	4) бізнес-модель.
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	1) 1997 р. МВФ;
	2) 1999 р. країнами Великої сімки;
	3) 1996 р. Світовим банком;
	4) 1944 р. МВФ .
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	1) відношення зовнішньої заборгованості до експорту;
	2) відношення зовнішньої заборгованості до ВВП;
	3) обидві відповіді правильні;
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	64. Яка критична межа відношення зовнішнього боргу до експорту?
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	2) 60%;
	3) 100%;
	4) 200%.
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