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Конспект лекцій № 1-2 (4 год)
Тема № 1. Сутність та особливості міжнародних фінансових організацій
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
Мета лекції: засвоєння базових знань щодо сутності, класифікації та ролі міжнародних
фінансових організацій у сучасній економіці.
План лекції:
1. Предмет та завдання дисципліни «Міжнародні фінансові організації».
2. Сучасні процеси економічної інтеграції та глобалізації.
3. Роль міждержавних фінансових організації у сучасній економіці.
4. Класифікація міжнародних фінансових організацій.
5. Міжнародні фінансові організації системи ООН.
6. Регіональні міжнародні фінансові організації.
Опорні поняття:
міжнародні організації, міжнародні фінансові організації, фінансові відносини, економічна
інтеграція, глобалізація, МВФ, МБРР, система ООН.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
Основна та допоміжна література:
1. Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т. В. Стройко. – К.: Кондор-Видавництво, 2018.
– 250 с.
2. Рязанова Н. С. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А.
Гапонюк, А. А. Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
3. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП
Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. Чим визначаються права та повноваження міжнародних фінансових організацій?
2. У чому полягає договірна правоздатність міжнародних фінансових організацій?
3. Що є джерелами міжнародного дипломатичного та економічного права?
4. Що належить до джерел міжнародного фінансового права в частині, що регулює
фінансову діяльність МФО?
5. Якими є базові принципи міжнародного права, що лежать в основі діяльності МФО?
6. У статутах яких міжнародних організацій закріплені основні принципи сучасного
міжнародного фінансового права?
7. Які міжнародні конвенції регулюють правовідносини, що виникають у разі укладання
міжнародних угод, суб’єктами (учасниками) яких є держави та міжурядові організації?
8. Яку роль відіграють рішення (акти) міжнародних конференцій та нарад у правовому
регулювання діяльності міжнародних фінансових організацій?
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9. Якими є повноваження державних та урядових органів України у сфері її фінансових
відносин з МФО?
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №1.
Конспект лекцій № 3-4 (4 год)
Тема №2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
Мета лекції: засвоєння базових знань щодо взаємовідносин України з міжнародними
фінансовими організаціями.
План лекції:
1. Державне регулювання проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими
організаціями в Україні.
2. Ініціювання проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями в
Україні.
3. Форми відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.
4. Заборгованість України перед міжнародними фінансовими організаціями.
Опорні поняття:
системні проекти, інвестиційні проекти, бенефіціар, реципієнт, моніторинг проектів,
міжнародна технічна допомога, фінансові відносини.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
2. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного
банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації
розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 24.06.1992 р. №33 //
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12.
3. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів
між державами та іноземними особами» від 16.03.2000 №1547-ІІІ // Офіційний сайт Верховної
Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1547-14.
4. Закон України «Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі і
розвитку» від 17.06.1997 №348/97-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348/97-%D0%B2%D1%80.
5. Указ Президента України «Про членство України в Європейському Банку реконструкції
та розвитку» від 14.07.1992 №379/92 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/92.
6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про
підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових
організацій» від 29 грудня 2004 р. №451 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-05
Основна та допоміжна література:
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1. Міжнародні організації : навчальний посібник / укладачі: Т. В. Андросова, О. В. Кот, В. О.
Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 235 с.
2. Богдан Т. П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності / Т. П. Богдан
// Економіка України. – 2013. – №2. – С. 4-17.
3. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території:
Монографія / В. Г. Боронос. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 310 с.
4. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А.
Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. У чому сутність системних та інвестиційних проектів, що фінансуються міжнародними
фінансовими організаціями?
2. Яким є порядок ініціювання інвестиційних та системних проектів, що фінансуються
міжнародними фінансовими організаціями?
3. Яким є порядок підготовки інвестиційних проектів, що фінансується міжнародною
фінансовими організаціями?
4. Яким є порядок підготовки інвестиційних проектів, що фінансуються міжнародними
фінансовими організаціями?
5. Який порядок реалізації проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими
організаціями в Україні?
6. Що включають в себе поняття «управління проектами» та «управління бюджетами
проектів», що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями?
7. Хто здійснює моніторинг проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими
організаціями в Україні?
8. Якими є обов’язки відповідального виконавця та бенефіціара щодо моніторингу проектів,
які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями?
9. У чому полягає суть міжнародної технічної допомоги і які існують форми її залучення?
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №2.
Конспект лекцій № 5-6 (4 год)
Тема № 3. Діяльність Міжнародного валютного фонду
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
Мета лекції: засвоєння базових знань щодо діяльності Міжнародного валютного фонду.
План лекції:
1. Завдання Міжнародного валютного фонду на сучасному етапі.
2. Організаційна структура Міжнародного валютного фонду.
3. Спеціальні права запозичення Міжнародного валютного фонду.
4. Формування фінансових ресурсів Міжнародного валютного фонду.
5. Кредитні продукти Міжнародного валютного фонду.
Опорні поняття:
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валютний кошик, валютний компонент, кредит на основі домовленості «стенд-бай»,
механізм компенсаційного фінансування, механізм розширеного кредитування, механізм
фінансування додаткових резервів.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
2. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного
банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації
розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 24.06.1992 р. №33 //
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12.
Основна та допоміжна література:
1. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП
Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
2. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр
учбової літератури, 2011. – 280 с.
3. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А.
Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. Якою є роль МВФ у вирішенні проблем платіжного балансу держав-членів?
2. Якими є органи управління МВФ, і які їх права та повноваження?
3. У чому сутність системи зваженого голосування у МВФ?
4. Що належить до звичайних ресурсів МВФ?
5. Якою є роль запозичених ресурсів МВФ?
6. Які існують види кредитних продуктів МВФ?
7. У чому полягає обумовленість позик МВФ?
8. У чому сутність механізм розширеного кредитування МВФ?
9. У чому сутність механізму компенсаційного фінансування МВФ?
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №3.
Конспект лекцій № 7-8 (4 год)
Тема № 4. Група Світового банку
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
Мета лекції: засвоєння базових знань щодо діяльності Групи Світового банку.
План лекції:
1. Організаційна структура Групи світового банку.
2. Діяльність Міжнародної асоціації розвитку.
3. Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів.
4. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій.
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Опорні поняття:
Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Група Світового банку, Міжнародний
центр врегулювання інвестиційних спорів, Світовий банк.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
2. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про
підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових
організацій» від 29 грудня 2004 р. №451 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-05.
Основна та допоміжна література:
1. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП
Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
2. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А.
Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
3. International organizations: навч.-метод. посібник у структурнологічних схемах для
іноземних студентів (англійською мовою) / Т. В. Андросова, О. В. Кот, В. О. Козуб, А. О.
Борисова. – Харків: Видавництво «Форт», 2016. – 120 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. Які організації входять до складу Групи світового банку?
2. Що належить до органів управління Міжнародної фінансової корпорації, і які їхні права
та повноваження?
3. У чому полягають мета та завдання МАР?
4. Які існують джерела залучення фінансових ресурсів МАР?
5. Які умови надання позик МАР?
6. У чому полягає мета та завдання створення Міжнародного центру врегулювання
інвестиційних спорів?
7. За рахунок чого фінансуються витрати Міжнародного центру врегулювання
інвестиційних спорів?
8. У чому полягає мета та завдання створення БАГІ?
9. Якими є умови надання гарантій з боку БАГІ?
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №4.
Конспект лекцій № 9-10 (4 год)
Тема № 5. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
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Мета лекції: засвоєння базових знань щодо діяльності Міжнародного банку реконструкції
та розвитку.
План лекції:
1. Завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку на сучасному етапі.
2. Процедури управління проектами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
3. Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
4. Гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
5. Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Опорні поняття:
інвестиційне фінансування, комісія за резервування коштів, операційна політика МБРР,
оцінка проекту МБРР, процедури МБРР щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, процедури
управління проектами МБРР, фінансування структурних перебудов.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
2. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного
банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації
розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 24.06.1992 р. №33 //
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12.
Основна та допоміжна література:
1. Міжнародні організації : навчальний посібник / укладачі: Т. В. Андросова, О. В. Кот, В.
О. Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 235 с.
2. Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т. В. Стройко. – К.: Кондор-Видавництво, 2018.
– 250 с.
3. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А.
Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. Які етапи включає в себе цикл проектів, що фінансується МБРР?
2. Що включає в себе поняття «Операційна політика Світового банку»?
3. У чому полягає сутність етапу оцінки проектів, що фінансуються МБРР?
4. Які види кредитних інструментів МБРР належать до інвестиційного фінансування
держав-членів?
5. Які види кредитних інструментів МБРР належать до фінансування ним структурних
перебудов в економіках держав-членів?
6. Які види гарантій надає державам-членам МБРР?
7. Які умови надання одновалютних кредитів МБРР?
8. Які існують види комісійних за кредитними продуктами МБРР?
9. Якими є строки кредитних продуктів МБРР та терміни платежів за ними?
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №5.
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Конспект лекцій № 11-12 (4 год)
Тема № 6. Міжнародна фінансова корпорація
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
Мета лекції: засвоєння базових знань щодо діяльності Міжнародної фінансової корпорації.
План лекції:
1. Мета та завдання Міжнародної фінансової корпорації.
2. Інструменти фінансування, що пропонуються міжнародною фінансовою корпорацією.
3. Індекси Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.
4. Цикл фінансування проектів.
5. Технічна допомога Міжнародної фінансової корпорації.
Опорні поняття:
граничні ринки, індекси МФК, пайове фінансування, позики МФК категорії «А», позики
МФК категорії «В», позики МФК категорії «С», ринки що формуються, фінанси торгівлі, фонди
прямих інвестицій, експертні оцінки при фінансуванні проектів.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
2. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного
банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації
розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 24.06.1992 р. №33 //
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12.
Основна та допоміжна література:
1. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП
Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
2. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр
учбової літератури, 2011. – 280 с.
3. International organizations: навч.-метод. посібник у структурнологічних схемах для
іноземних студентів (англійською мовою) / Т. В. Андросова, О. В. Кот, В. О. Козуб, А. О.
Борисова. – Харків: Видавництво «Форт», 2016. – 120 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. Як формується власний капітал МФК?
2. У чому сутність позик МФК категорії «А»?
3. У чому сутність синдикованих позик МФК?
4. У чому сутність механізму МФК шляхом фінансування через посередників?
5. У чому сутність пайового фінансування проектів МФК?
6. Які індекси розраховує МФК по цінних паперах ринків що формуються?
7. Яким критеріям мають відповідати проекти, що фінансуються МФК?
8. З яких етапів складається цикл фінансування проектів МФК?
9. За якими напрямами надається технічна допомога з боку МФК?
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Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №6.
Конспект лекцій № 13-14 (4 год)
Тема № 7. Міжнародні фінансові організації Європи та Америки
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
Мета лекції: засвоєння базових знань щодо діяльності міжнародних фінансових
організацій Європи та Америки.
План лекції:
1. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку.
2. Діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
3. Діяльність Європейського інвестиційного банку.
4. Діяльність Північного інвестиційного банку.
5. Міжнародні фінансові організації Америки.
Опорні поняття:
боніфікація, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний
банк, звичайні основні ресурси EBRD, Північний інвестиційний банк, ресурси спеціальних фондів
EBRD, цикл проекту, Чорноморський банк торгівлі та розвитку.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
2. Закон України «Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі і
розвитку» від 17.06.1997 №348/97-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348/97-%D0%B2%D1%80.
Основна та допоміжна література:
1. Міжнародні організації : навчальний посібник / укладачі: Т. В. Андросова, О. В. Кот, В.
О. Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 235 с.
2. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А.
Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
3. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території:
Монографія / В. Г. Боронос. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 310 с.
4. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП
Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. Що належить до звичайних основних фінансових ресурсів і до ресурсів спеціальних
фондів Європейського банку реконструкції та розвитку?
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2. Якими є етапи реалізації проектів, що фінансуються Європейським банком реконструкції
та розвитку?
3. Яким є режим оподаткування Чорноморського банку торгівлі та розвитку?
4. Як формуються фінансові ресурси Чорноморського банку торгівлі та розвитку?
5. Які види операцій і в якій формі здійснює Чорноморський банк торгівлі та розвитку?
6. Якою є галузева структура проектів Європейського інвестиційного банку?
7. Які види фінансових послуг надає Європейський інвестиційний банк?
8. Якими є умови фінансування проектів за рахунок коштів Європейського інвестиційного
банку?
9. Як формуються фінансові ресурси Північного інвестиційного банку і які види
фінансових послуг він надає?
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №7.
Конспект лекцій № 15-16 (4 год)
Тема № 8. Міжнародні фінансові організації Африки, Азії, Австралії та Океанії
Міжпредметні зв’язки дисципліна «Міжнародні фінансові організації» базується на
вивченні таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та
економічної думки», «Фінанси, гроші і кредит». Одночасно «Міжнародні фінансові організації» є
базою для глибокого вивчення таких дисципліни як «Міжнародна економіка», «Фінанси
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси» тощо.
Мета лекції: засвоєння базових знань щодо діяльності міжнародних фінансових
організацій Африки, Азії, Австралії та Океанії.
План лекції:
1. Міжнародні фінансові організації Африки.
2. Азіатський банк розвитку.
3. Арабська нафтова інвестиційна корпорація.
4. Арабська інвестиційна компанія.
5. Міжарабська корпорація гарантування інвестицій.
6. Арабський валютний фонд.
7. Ісламський банк розвитку.
Опорні поняття:
Азіатський банк розвитку, Арабська нафтова інвестиційна корпорація, Арабська
інвестиційна компанія, Міжарабська корпорація гарантування інвестицій, Арабський валютний
фонд, Ісламський банк розвитку.
Інформаційні джерела:
Законодавчі та нормативні акти:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959-ХІІ //
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95912.
2. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про
підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових
організацій» від 29 грудня 2004 р. №451 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-05.
Основна та допоміжна література:
1. Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т. В. Стройко. – К.: Кондор-Видавництво, 2018.
– 250 с.
10

11

2. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр
учбової літератури, 2011. – 280 с.
3. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А.
Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій, презентація.
Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача.
Питання і завдання студентам для контролю знань:
1. Які особливості діяльності Карибського банку розвитку?
2. Які особливості діяльності Африканського банку розвитку?
3. Які особливості діяльності Західноафриканського банку розвитку?
4. Які особливості діяльності Банку розвитку держав Центральної Африки?
5. Які особливості діяльності Азіатського банку розвитку?
6. Які особливості діяльності Міжарабської корпорації гарантування Інвестицій?
7. Які особливості діяльності Ісламського банку розвитку?
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до
семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні
вказівки до їх проведення по темі №8.
Укладач(і):____________
(підпис)

Круглякова Віра Володимирівна, доцент кафедри, к.е.н.
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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