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Завдання для індивідуальної роботи студента (навчально-дослідні завдання) з 

навчальної дисципліни мають таку структуру: 
 

РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

РОЗДІЛ 2.    ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ  ВИКОНАННЯ 

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 



 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Індивідуальна науково-дослідна робота з навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові 

організації» стимулює студентів до наукової й творчої праці, є формою організації навчального 

процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей 

студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і 

творчу діяльність. 

ІНДЗ передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших 

творчих завдань. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 

індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у 

процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці та розвиток навичок самостійної 

роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної 

програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної 

дисципліни в цілому. 

З навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації» ІНДЗ включає такі види: 

написання пошукових або дослідницьких рефератів, наукових статей та участь в науково- 

практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах. 

 

Структура ІНДЗ: 

• вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

• теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

• методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – 

вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

• основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її 

аналіз тощо; 

• висновки; 

• список використаної літератури. 

 

Етапи виконання індивідуальної науково-дослідної роботи: 

- вибір теми; 

- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою); 

- вивчення літературних джерел і складання плану реферату; 

- написання тексту реферату; 

- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint; 

- подання роботи на перевірку викладачеві; 

- захист. 



 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Перелік індивідуальних науково-дослідних завдань 

Тема 1. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу 

Тема 2. Сутність, види та основні напрямки діяльності міжнародних організацій.  

Тема 3. Сутність та основні характеристики міжнародного фінансового ринку. 

Тема 4. Аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду для розвитку світової економіки. 

Тема 5. Група Світового банку: структура і значення у світовій економіці. 

Тема 6. Регіональні банки розвитку: призначення та особливості функціонування. 

Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного регулювання 

світового господарства. 

Тема 8. Порівняльна характеристика діяльності Світового банку і Міжнародного валютного 

фонду. 

Тема 9. Фінансова підтримка країн, що розвиваються, установами Світового банку. 

Тема 10. Особливості участі України в міжнародних фінансових організаціях (МВФ, СБ). 

Тема 11. Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку: стан і перспектива 

співпраці. 

Тема 12. Соціально-економічне призначення міжнародних фінансових організацій. 

Тема 13. Засади міжнародного права, що регулюють діяльність міжнародних фінансових 

організацій. 

Тема 14. Сучасні тенденції у міжнародній валютній системі. 

Тема 15. Роль міжнародних фінансових організацій в еволюції вивозу капіталу. 

Тема 16. Тенденції заборгованості країн залежно від рівня їхнього економічного розвитку. 

Тема 17. Особливості та ціна фінансових ресурсів на міжнародному ринку капіталів. 

Тема 18. Особливості залучення міжнародними фінансовими організаціями ресурсів на 

міжнародному ринку капіталів. 

Тема 19. Особливості запозичень Світового банку на ринку капіталів. 

Тема 20. Стан виконання в Україні проектів, що фінансувалися МФО у період 2010-2019 рр. 

Тема 21. Позики Україні з боку Міжнародного валютного фонду. 

Тема 22. Фінансування проектів в Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

Тема 23. Фінансування проектів в Україні Міжнародною фінансовою корпорацією. 

Тема 24. Фінансування проектів в Україні Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Тема 25. Заборгованість України перед міжнародними фінансовими організаціями в 

сучасних умовах. 
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

ІНДЗ із навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації» виконується на одну із 

запропонованих вище тем.  

Тема індивідуального науково-дослідного завдання вибирається відповідно до номера 

студента у списку академічної групи. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого 

(зшитого) реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із 

зазначенням усіх позицій змісту завдання. Обсяг реферативної роботи – 10-15 сторінок. 

Індивідуальні завдання виконуються на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 

14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх сторін 2 см, сторінки повинні бути пронумеровані у 

правому нижньому куті; необхідно в кінці роботи подати перелік використаної літератури.  

Добір інформаційних джерел (навчальної, навчально-методичної, довідкової та 

монографічної літератури, періодичних та рекламно-інформаційних видань, інтернет-джерел, 

законодавчих і нормативних документів) для виконання індивідуальних завдань здійснюється 

студентами самостійно або із списку рекомендованої викладачем літератури.  

Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на семінарському 

занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження або позааудиторно, під час 

консультацій. Можливий захист завдання шляхом презентації студента результатів виконаної 

роботи (до 5 хв.). Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, кількість 

яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 10, включаючи вступ та висновки. 



Науково-дослідна робота може бути зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив 

доповідь на науковій конференції за темою дослідження. Представлення студентами 

індивідуальних завдань викладачеві для оцінювання здійснюється до проведення заліку.  

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати ІНДЗ оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою оцінювання. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента приведені в підрозділі 9.2 Робочої 

програми навчальної дисципліни. 

 


