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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Коротка анотація
дисципліни

Мета дисципліни

Міждержавні фінансові організації є важливою складовою світової
фінансової системи, прямо або опосередковано впливаючи на всі соціальноекономічні процеси сучасності. Дисципліна «Міжнародні фінансові
організації» передбачає формування знань у студентів з питань
функціонування найвпливовіших учасників сучасних міжнародних
економічних та валютно-фінансових відносин, до яких належать міждержавні
фінансові організації.
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.
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 валютно-фінансових операцій та регулювання міжнародних
фінансових потоків.
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.

Література для вивчення
дисципліни

Обсяг курсу

Очікувані результати
навчання

1.
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.
2.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від16.04.1991
№959-ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
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.
Богдан Т. П. Боргова політика держави в умовах глобальної
нестабільності / Т. П. Богдан // Економіка України. – 2013. – №2. – С. 4-17.
7.
Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом
території: Монографія / В. Г. Боронос. – Суми: Сумський державний університет,
2011. – 310 с.
8.
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.
9.
Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т. В. Стройко. – К.: КондорВидавництво, 2018. – 250 с.
10.
Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. –
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
11.
Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб.
– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
12.
Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А.
Гапонюк, А. А. Максименко. –К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
13.
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.

Аудиторні години:
48 годин, з них:
 лекції
32 години;
 семінарські/практичні заняття
16 годин
- самостійна робота
50 годин;
- індивідуальна робота
22 години.
Після завершення цього курсу студент буде :
а) знати
– структуру та функції міжнародних фінансових організацій, що
функціонують у системі світового господарства;
– специфіку діяльності найбільших міжнародних фінансових організацій і
механізм їхнього впливу на міжнародні економічні відносини;
– зміст і характер участі в роботі міжнародних фінансових організацій;
– особливості співпраці України з міжнародними фінансовими
організаціями;
– особливості проектів, що реалізуються міжнародними фінансовими
організаціями в Україні.
б) уміти
– творчо аналізувати стан зовнішньоекономічних відносин, визначати
проблеми та тенденції їх розвитку;
– аналізувати практики здійснення діяльності міжнародними фінансовими
організаціями;

Ключові слова
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Необхідне обладнання

Критерії оцінювання

– аналізувати регулювання міжнародними фінансовими організаціями на
міжнародному та галузевому рівнях світогосподарських явищ;
– аналізувати світогосподарські явища і процеси, оцінювати в них участь
України з урахуванням її національних інтересів.
Міжнародні фінансові організації, економічна інтеграція, міжнародні фінанси,
міжнародні відносини, ООН, МВФ, ЄБРР, кредитні продукти, позики, гранти,
проекти, Група Світового банку.
Очний
Проведення лекцій, семінарських та практичних занять, консультацій.
Тема 1. Сутність та особливості міжнародних фінансових організацій
Тема 2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями
Тема 3. Діяльність Міжнародного валютного фонду
Тема 4. Група Світового банку
Тема 5. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку
Тема 6. Міжнародна фінансова корпорація
Тема 7. Міжнародні фінансові організації Європи та Америки
Тема 8. Міжнародні фінансові організації Африки, Азії, Австралії та Океанії
Поточний контроль/залік.
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси», «Гроші і кредит»
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням
інноваційних технологій: навчальна дискусія, лекції-візуалізації, семінаридискусії, мозковий штурм, імітаційна ділова гра:
- лекція (оглядова/тематична);
- семінарські/практичні (презентація/дискусія/робота в малих групах).
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з
підключенням до Інтернет для
комунікації та опитувань, виконання
домашніх завдань, виконання завдань самостійної роботи, проходження
тестування (поточний, підсумковий контроль) і програмне забезпечення для
роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів
освітньої діяльності: Microsoft Teams, Microsoft Forms, Zoom, Moodle,
Microsoft Outlook.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Бали нараховуються за таким співвідношенням:
• практичні (семінарські)/самостійні/індивідуальна робота – 50%
семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів;
• модульна контрольна робота – 50% семестрової оцінки. Максимальна
кількість – 50 балів.
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку –
20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька
видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів). Перескладання (модулів,
контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наявності поважних
причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час
контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану
літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману.
Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних,
семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік,
карантин) навчання може відбуватись в он-лайн формі. Студенти зобов’язані
дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових
робіт, передбачених курсом.

Питання до модульної
контрольної роботи

Опитування

Уся література, яка надається викладачем, має використовуватись
виключно в освітніх цілях є без права передачі її третім особам. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких
немає серед рекомендованих.
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.
7.
Державне регулювання проектів, що фінансуються міжнародними
фінансовими організаціями в Україні.
8.
Ініціювання проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими
організаціями в Україні.
9.
Форми відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.
10.
Заборгованість
України
перед
міжнародними
фінансовими
організаціями.
11.
Завдання Міжнародного валютного фонду на сучасному етапі.
12.
Організаційна структура Міжнародного валютного фонду.
13.
Спеціальні права запозичення Міжнародного валютного фонду.
14.
Формування фінансових ресурсів Міжнародного валютного фонду.
15.
Кредитні продукти Міжнародного валютного фонду.
16.
Організаційна структура Групи світового банку.
17.
Діяльність Міжнародної асоціації розвитку.
18.
Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів.
19.
Багатостороннє агентство гарантування інвестицій.
20.
Завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку на
сучасному етапі.
21.
Процедури управління проектами Міжнародного банку реконструкції
та розвитку.
22.
Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
23.
Гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
24.
Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного банку
реконструкції та розвитку.
25.
Мета та завдання Міжнародної фінансової корпорації.
26.
Інструменти фінансування, що пропонуються міжнародною
фінансовою корпорацією.
27.
Індекси Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів
ринків, що формуються.
28.
Цикл фінансування проектів.
29.
Технічна допомога Міжнародної фінансової корпорації.
30.
Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку.
31.
Діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
32.
Діяльність Європейського інвестиційного банку.
33.
Діяльність Північного інвестиційного банку.
34.
Міжнародні фінансові організації Америки.
35.
Міжнародні фінансові організації Африки.
36.
Азіатський банк розвитку.
37.
Арабська нафтова інвестиційна корпорація.
38.
Арабська інвестиційна компанія.
39.
Міжарабська корпорація гарантування інвестицій.
40.
Арабський валютний фонд.
41.
Ісламський банк розвитку.
Опитування проводиться на семінарських та практичних заняттях у вигляді
есе, реферату, вирішення тестових завдань, доповідей та презентацій.
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Міжнародного банку
реконструкції та розвитку

Тема 6. Міжнародна
фінансова корпорація

Тема 7. Міжнародні
фінансові організації
Європи та Америки

Тема 8. Міжнародні
фінансові організації
Африки, Азії, Австралії
та Океанії

Лекція/
семінар
4 год./2 год.

Лекція/
семінар
4 год./2 год.

Лекція/
семінар
4 год./2 год.
Лекція/
семінар
4 год./2 год.
Лекція/
семінар
4 год./2 год.
Лекція/
семінар
4 год./2 год.

Лекція/
семінар
4 год./2 год.

Лекція/
семінар
4 год./2 год.

Результати навчання

Завдання

4

5

Знати базові знання щодо сутності, класифікації та
ролі міжнародних фінансових організацій у сучасній
економіці.
Вміти опрацьовувати нормативно-правові документи з
питань зовнішньоекономічної діяльності України
щодо міжнародних фінансових організацій.
Аналізувати зміст і завдання міжнародних фінансових
організацій, сучасні процеси економічної інтеграції та
глобалізації..
Знати особливості взаємовідносин України з
міжнародними фінансовими організаціями.
Вміти відрізняти інвестиційні та системні проекти, що
фінансуються
міжнародними
фінансовими
організаціями.
Аналізувати державне регулювання проектів, що
фінансуються
міжнародними
фінансовими
організаціями в Україні та заборгованість України
перед міжнародними фінансовими організаціями.
Знати основи діяльності Міжнародного валютного
фонду.
Вміти швидко опановувати зміни, які відбуваються у
діяльності МВФ.
Аналізувати кредитні продукти та механізми
фінансування МВФ.
Знати особливості діяльності Групи Світового банку.
Вміти розрізняти організації, що входять до складу
Групи світового банку.
Аналізувати джерела залучення фінансових ресурсів
організацій, що входять до складу Групи світового
банку.
Знати основні властивості діяльності Міжнародного
банку реконструкції та розвитку.
Вміти
систематизувати
кредитні
продукти
Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Аналізувати види інвестиційного фінансування МБРР.
Знати характерні особливості діяльності Міжнародної
фінансової корпорації.
Вміти розрізняти індекси Міжнародної фінансової
корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.
Аналізувати цикл фінансування проектів МФК.
Знати основи діяльності міжнародних фінансових
організацій Європи та Америки.
Вміти розрізняти органи правління та повноваження
ЄБРР, ЧБТР, ЄІБ, ПІБ та міжнародних фінансових
організацій Америки.
Аналізувати умови фінансування проектів за рахунок
коштів міжнародних фінансових організацій Європи та
Америки.
Знати особливості діяльності міжнародних фінансових
організацій Африки, Азії, Австралії та Океанії.
Вміти відрізняти основні властивості діяльності
міжнародних фінансових організацій Африки, Азії,
Австралії та Океанії.
Аналізувати організаційну структуру, мету та
завдання
діяльності
міжнародних
фінансових
організацій Африки, Азії, Австралії та Океанії.

Тестові
завдання.
Виконання
самостійної
роботи.
Підготовка
рефератів
Есе.
Доповіді та
презентації

