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Завдання для самостійної роботи студента (СРС) з навчальної дисципліни
мають таку структуру:
РОЗДІЛ 1.
РОЗДІЛ 2.
РОЗДІЛ 3.
РОЗДІЛ 4.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТА
ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТА
Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з навчальної
дисципліни «Міжнародні фінансові організації» для подальшого їх використання на практиці. При
вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в основному в позааудиторний
час.
Перший вид СРС реалізується у формі обов’язкових аудиторних занять та індивідуальних
консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, консультативний і
контролюючий характер.
Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчальнометодичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час
і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань.
Позааудиторна робота включає наступні етапи:
- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, конспектування
відповідного матеріалу тощо;
- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, студентських
конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту.
СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову
роботу.
При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил:
Виконання самостійної роботи студентами полягає у підготовці ними рефератів по заданій
тематиці в обсязі 10-15 сторінок друкованого тексту. Це передбачає:
- самостійне вивчення окремих питань або розділів навчальної дисципліни;
- опрацювання рекомендованої літератури;
- аналіз явищ, ситуацій;
- побудова структурно-логічних схем, рисунків і т.п.
Вимоги щодо оформлення самостійної роботи студентами:
- перед виконанням СРС необхідно скласти план, або виконувати за планом,
рекомендованим викладачем при цьому використовувати статистичні і звітні дані із заданих за 2-3
останні роки;
- оформлення має бути акуратним, без скорочень, друк тексту шрифтом Times New Roman
№14, інтервал – полуторний, поля: праве – 3 см, ліве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см;
- сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті;
- необхідно в кінці роботи подати список використаної літератури (послідовність джерел –
у порядку, якому вони використовуються в процесі відповідей на питання).
Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або
виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється використовувати
інформацію з актуальних питань у фінансовій сфері, застосовуючи періодичні видання. Виконання
всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою для
отримання заліку з навчальної дисципліни. Основна форма контролю СРС з навчальної
дисципліни «Міжнародні фінансові організації» – перевірка отриманих знань студента шляхом
усного або письмового опитування на семінарських заняттях.

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

№ розділу,
теми

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва розділу, 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

Разом годин самостійної роботи студента

Кількість
годин
СРС

Форма контролю

Термін
виконання СРС

7

1-2 тиждень

6

3-4 тиждень

6

5-6 тиждень

7

СЗ, ПЗ, ЛЗ,
залік по модулю,

7-8 тиждень

6

9-10 тиждень

7

11-12 тиждень

6

13-14 тиждень

5

15-16 тиждень

50

В залежності від особливостей дисципліни «Міжнародні фінансові організації», характеру
самостійної роботи встановлено такі форми контролю:
1. поточний контроль засвоєння матеріалу на семінарських заняттях на основі відповідей на
питання та доповідей;
2. усна доповідь по питаннях, винесених на самостійне опрацювання;
3. поточний та підсумковий контроль (змістовий модуль).

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
Студентам необхідно зосередити увагу на більш глибокому, аніж викладено в лекційному
матеріалі, опрацюванні наведених питань в розрізі тем:
Тема 1. Сутність та особливості міжнародних фінансових організацій
1. Джерела міжнародного фінансового права, що лежать в основі діяльності міжнародних
фінансових організацій.
2. Національне законодавство України щодо її відносин з міжнародними фінансовими
організаціями.
3. Роль Міжнародного Валютного Фонду в регулюванні платіжних балансів.
4. Роль міжнародних фінансових організацій у трансграничному русі капіталів.
Тема 2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями
1. Стан виконання проектів, що фінансуються за підтримки міжнародних фінансових
організацій.
2. Особливості сучасного міжнародного ринку капіталів та роль міжнародних фінансових
організацій у його діяльності.
3. Операції міжнародних фінансових організацій на ринку капіталів.
Тема 3. Діяльність Міжнародного валютного фонду
1. Механізм фінансування проектів з подолання бідності та сприяння економічному
зростанню.
2. Механізм фінансування для подолання зовнішніх шоків.
3. Кредити на основі домовленості «стенд-бай».
Тема 4. Група Світового банку
1. Організаційна структура Групи світового банку.
2. Діяльність Міжнародної асоціації розвитку.
3. Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів.
4. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій.
Тема 5. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку
1. Процедури управління проектами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
2. Еволюція пріоритетів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
3. Комплексні програми допомоги державам-членам з боку Міжнародного банку
реконструкції та розвитку.
Тема 6. Міжнародна фінансова корпорація
1. Еволюція політики МФК щодо фінансування в економіки держав-членів.
2. Роль МФК у розвитку системи показників, які характеризують ринки, що формуються.
3. Фінансові результати діяльності МФК.
Тема 7. Міжнародні фінансові організації Європи та Америки
1. Органи управління ЄБРР, їхні повноваження.
2. Фінансові послуги ЧБТР.
3. Мета і завдання Європейського інвестиційного банку.
Тема 8. Міжнародні фінансові організації Африки, Азії, Австралії та Океанії
1. Мета та завдання діяльності Міжамериканського банку розвитку.
2. Організаційна структура Арабської інвестиційної компанії.
3. Особливості діяльності Ісламського банку розвитку.

З метою засвоєння матеріалу студентам рекомендовано робити нотатки з використанням
рекомендованої літератури:
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Бабін Б. В. Міжнародні та національні правові програми: механізми взаємного
впливу / Б. В. Бабін // Порівняльно-правові дослідження. – 2012. – № 1/2. – С. 96–103.
2.
Балута І.В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах
глобалізації / І.В. Балута // Актуальні проблеми державного управління. – 2017. – № 1. – С. 1-6.
3.
Богдан Т. П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності / Т. П.
Богдан // Економіка України. – 2013. – №2. – С. 4-17.
4.
Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території:
Монографія / В. Г. Боронос. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 310 с.
5.
Данильченко Т. С. Участь України у міжнародних організаціях на початку ХХІ-го
століття та перспективи розвитку взаємовідносин з міжнародними організаціями / Т. С.
Данильченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 9. – С. 113–116.
6.
Іваницька О.М. Вплив траншів МВФ на економіку України /[О.М. Іваницька, Г.Ю.
Невгад, І.М. Балкова] // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія
«Економіка, право, політологія, туризм». – 2014. – № 4. – С. 14-17.
7.
Колосова В.П. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток
країни: питання теорії / В.П. Колосова // Економіка України. – 2016. – № 12. – С. 61-71.
8.
Колосова В.П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими
організаціями: сучасний стан та перспективи розширення / В.П. Колосова, І.М. Іванова // Фінанси
України. – 2014. – № 11. – С. 33-47.
9.
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.
10.
Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид. перероб. та доп. Навч.
посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С. – К.: Центр учбової літератури,
2011. – 344 с.
11.
Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т. В. Стройко. – К.: Кондор-Видавництво,
2018. – 250 с.
12.
Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП
Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
13.
Міжнародні фінанси: навч. посіб. / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка
та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка та І. І. Д’яконової. - К. : ЦУЛ, 2013. – 548 с.
14.
Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А.
Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
15.
Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр
учбової літератури, 2011. – 280 с.
16.
Тарасов О. В. Міжнародна міжурядова організація / О. В. Тарасов // Великий
енциклопедичний юридичний словник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрид. думка, 2012. –
С. 470.
17.
Ткачук В.Г. Становлення та сучасний стан міжнародних фінансових організацій, їх
роль у регулюванні світових процесів / В.Г. Ткачук // Вісник Національного банку України. –
2013. – № 5. – С. 26-31.
18.
Черницька Т. Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва
/ Т. Черницька. // міжнародна економічна політика. – 2013. – № 1 (18). – С. 105-127.
19.
Шаров О. Відносини України з МВФ як важливий фактор національної економічної
безпеки / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16. – № 3. – С. 330-351.
20.
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.
Для здійснення самостійного контролю студента нижче наведені питання.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
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?
9. Якими є повноваження державних та урядових органів України у сфері її фінансових
відносин з МФО?
10. У чому сутність системних та інвестиційних проектів, що фінансуються міжнародними
фінансовими організаціями?
11. Що включають в себе поняття «управління проектами» та «управління бюджетами
проектів», що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями?
12. Хто здійснює моніторинг проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими
організаціями в Україні?
13. Якими є обов’язки відповідального виконавця та бенефіціара щодо моніторингу
проектів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями?
14. У чому полягає суть міжнародної технічної допомоги і які існують форми її залучення?
15. Якою є роль МВФ у вирішенні проблем платіжного балансу держав-членів?
16. Якими є органи управління МВФ, і які їх права та повноваження?
17. У чому сутність системи зваженого голосування у МВФ?
18. Що належить до звичайних ресурсів МВФ?
19. Якою є роль запозичених ресурсів МВФ?
20. Які існують види кредитних продуктів МВФ?
21. У чому полягає обумовленість позик МВФ?
22. Які організації входять до складу Групи світового банку?
23. Що належить до органів управління Міжнародної фінансової корпорації, і які їхні права
та повноваження?
24. У чому полягають мета та завдання МАР?
25. Які існують джерела залучення фінансових ресурсів МАР?
26. Які умови надання позик МАР?
27. У чому полягає мета та завдання створення Міжнародного центру врегулювання
інвестиційних спорів?
28. За рахунок чого фінансуються витрати Міжнародного центру врегулювання
інвестиційних спорів?
29. У чому полягає мета та завдання створення БАГІ?
30. Які етапи включає в себе цикл проектів, що фінансується МБРР?
31. Що включає в себе поняття «Операційна політика Світового банку»?
32. У чому полягає сутність етапу оцінки проектів, що фінансуються МБРР?
33. Які види кредитних інструментів МБРР належать до фінансування ним структурних
перебудов в економіках держав-членів?
34. Які види гарантій надає державам-членам МБРР?
35. Як формується власний капітал МФК?
36. Яким критеріям мають відповідати проекти, що фінансуються МФК?
37. З яких етапів складається цикл фінансування проектів МФК?
38. Що належить до звичайних основних фінансових ресурсів і до ресурсів спеціальних
фондів Європейського банку реконструкції та розвитку?

39. Якими є етапи реалізації проектів, що фінансуються Європейським банком
реконструкції та розвитку?
40. Яким є режим оподаткування Чорноморського банку торгівлі та розвитку?
41. Як формуються фінансові ресурси Чорноморського банку торгівлі та розвитку?
42. Якою є галузева структура проектів Європейського інвестиційного банку?
43. Якими є умови фінансування проектів за рахунок коштів Європейського інвестиційного
банку?
44. Як формуються фінансові ресурси Північного інвестиційного банку і які види
фінансових послуг він надає?
45. Які особливості діяльності Карибського банку розвитку?
46. Які особливості діяльності Африканського банку розвитку?
47. Які особливості діяльності Азіатського банку розвитку?
48. Які особливості діяльності Міжарабської корпорації гарантування Інвестицій?
49. Які особливості діяльності Ісламського банку розвитку?
50. Які особливості діяльності Західноафриканського банку розвитку?
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати самостійної роботи оцінюються викладачем
згідно з чинною шкалою
оцінювання.
Критерії оцінювання самостійної роботи студента приведені в підрозділі 9.2 Робочої
програми навчальної дисципліни.

