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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації» є
структура та зміст діяльності фінансових організацій, які здійснюють перерозподіл
світових фінансових ресурсів, та їх вплив на національні економіки, а також
сукупність міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, що виникають у
системі світогосподарських зв’язків.
Мета навчальної дисципліни
Метою дисципліни «Міжнародні фінансові організації» є розкриття
теоретичних і практичних основ еволюції глобальних фінансів, структури
міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів – світового фінансового ринку,
функціонування світових фінансових центрів, міжнародного банківництва,
міжнародних та регіональних фінансових організацій, міжнародних валютнофінансових операцій та регулювання міжнародних фінансових потоків.
Основні завдання
Завдання дисципліни полягає у методичному та інформаційному розумінні та
вивченні принципів і механізмів функціонування міжнародних фінансових
організацій, їхньої ролі та призначення в сучасних міжнародних економічних
відносинах.
1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Попередні дисципліни
Наступні дисципліни
Подітична економія
Міжнародна економіка
Економіка у європейській інтеграції
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
Макроекономіка
Міжнародні фінанси
Фінанси
Гроші і кредит
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною:
Компетентності
Результати навчання
Здатність досліджувати тенденції розвитку
міжнародних фінансових організацій, що
функціонують у системі світового господарства.
Розуміння
особливостей
функціонування
найбільших
міжнародних
фінансових
організацій і механізм їхнього впливу на
міжнародні економічні відносини.
Здатність
здійснювати
аналіз
сутнісних
характеристик співпраці з міжнародними
фінансовими організаціями.
Здатність застосовувати знання законодавства у
сфері взаємовідносин держави і міжнародних
фінансових організацій.

Знати та розуміти поняття, терміни та категорії,
що складають суть теорії міжнародних
фінансових організацій.
Знати і розуміти основні принципи та механізми
функціонування
міжнародних
фінансових
організацій, критерії ефективності їх діяльності.

Визначати особливості функціонування та
діяльності
міждержавних
фінансових
організації у сучасній економіці.
Вміти професійно оцінювати конкретну
ситуацію
в
міжнародних
фінансових
організаціях, здійснювати політичний та
економічний аналіз проблем і перспектив їх
розвитку, впливу на міжнародні економічні
відносини України.
Навички
застосування
сучасного Швидко опановувати зміни, які відбуваються у
інформаційного та програмного забезпечення практиці
взаємовідносин
держави
і
для отримання та обробки даних щодо міжнародних фінансових організацій.
діяльності МФО на фінансових ринках при
залучені ними фінансових ресурсів.
Уміння об’єктивно оцінювати фінансові та Аналізувати
ефективність
використання
економічні
наслідки
й
перспективи фінансових продуктів, що пропонуються
взаємовідносин із міжнародними фінансовими міжнародними фінансовими організаціями
організаціями.
державам-учасницям
та
їх
суб’єктам
господарювання.
Спроможність проводити моніторинг та Вміти визначати проблеми та знаходити
аналізувати роль міжнародних фінансових можливі напрями їх вирішення щодо економікоорганізацій у соціально-економічному розвитку правових основ взаємовідносин України з
держави.
міжнародними фінансовими організаціями та їх
ролі у її соціально-економічному розвитку
України.
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РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ»
Номер
теми
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва теми
Сутність та особливості міжнародних фінансових організацій.
Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими
організаціями.
Діяльність Міжнародного валютного фонду.
Група Світового банку.
Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Міжнародна фінансова корпорація.
Міжнародні фінансові організації Європи та Америки.
Міжнародні фінансові організації Африки, Азії, Австралії та Океанії.
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сутність та особливості міжнародних фінансових організацій
Предмет та завдання дисципліни «Міжнародні фінансові організації». Сучасні
процеси економічної інтеграції та глобалізації. Роль міждержавних фінансових
організації у сучасній економіці. Класифікація міжнародних фінансових організацій.
Міжнародні фінансові організації системи ООН. Регіональні міжнародні фінансові
організації.
Тема 2. Взаємовідносини України
з міжнародними фінансовими організаціями
Державне регулювання проектів, що фінансуються міжнародними
фінансовими організаціями в Україні. Ініціювання проектів, що фінансуються
міжнародними фінансовими організаціями в Україні. Форми відносин України з
міжнародними фінансовими організаціями. Заборгованість України перед
міжнародними фінансовими організаціями.
Тема 3. Діяльність Міжнародного валютного фонду
Завдання Міжнародного валютного фонду на сучасному етапі. Організаційна
структура Міжнародного валютного фонду. Спеціальні права запозичення
Міжнародного валютного фонду. Формування фінансових ресурсів Міжнародного
валютного фонду. Кредитні продукти Міжнародного валютного фонду.
Тема 4. Група Світового банку
Організаційна структура Групи світового банку. Діяльність Міжнародної
асоціації розвитку. Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних
спорів. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій.
Тема 5. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку
Завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку на сучасному етапі.
Процедури управління проектами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Гарантії
Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Фінансові умови кредитних
продуктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Тема 6. Міжнародна фінансова корпорація
Мета та завдання Міжнародної фінансової корпорації. Інструменти фінансування,
що пропонуються міжнародною фінансовою корпорацією. Індекси Міжнародної
фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що формуються. Цикл фінансування
проектів. Технічна допомога Міжнародної фінансової корпорації.
Тема 7. Міжнародні фінансові організації Європи та Америки
Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку. Діяльність
Чорноморського банку торгівлі та розвитку. Діяльність Європейського
інвестиційного банку. Діяльність Північного інвестиційного банку. Міжнародні
фінансові організації Америки.
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Тема 8. Міжнародні фінансові організації Африки, Азії, Австралії та Океанії
Міжнародні фінансові організації Африки. Азіатський банк розвитку.
Арабська нафтова інвестиційна корпорація. Арабська інвестиційна компанія.
Міжарабська корпорація гарантування інвестицій. Арабський валютний фонд.
Ісламський банк розвитку.
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РОЗДІЛ 4.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
4.1. Основна література
1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
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 зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991 №959ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
4. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення
інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» від 16.03.2000 №1547ІІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1547-14.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
4.2. Додаткова література
1. Богдан Т. П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності
/ Т. П. Богдан // Економіка України. – 2013. – №2. – С. 4-17.
2. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом
території: Монографія / В. Г. Боронос. – Суми: Сумський державний університет,
2011. – 310 с.
3. 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.
4. Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т. В. Стройко. – К.: КондорВидавництво, 2018. – 250 с.
5. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса:
ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
6. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. –
К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
7. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А.
Гапонюк, А. А. Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
8. 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.
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РОЗДІЛ 5. ІНТЕРНЕТ САЙТИ
Ресурси мережі Факультету
з навчальної дисципліни

Ресурси мережі Інтернет

1. Офіційний

сайт
Президента
України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/
2. Офіційний сайт Верховної Ради України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.zakon.rada.gov.ua/
3. Офіційний
сайт
Урядового
порталу
[Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів
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▪ Програма навчальної дисципліни
▪ Робоча
програма
навчальної
дисципліни
▪ Методичні рекомендації з вивчення тем
▪ Плани
семінарських
занять
та
методичні
рекомендації
до
їх
проведення
▪ Методичні рекомендації з виконання
самостійної роботи студента (СРС)
▪ Методичні рекомендації до виконання
індивідуальної роботи студента

