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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Дисципліна  «Міжнародні фінансово-кредитні організації»  є 
важливою складовою частиною комплексу дисциплін бакалаврського рівня. 

В сучасну епоху процесів інтеграції та глобалізації, зростає вплив 
міжнародних організацій на регулювання міжнародних, зокрема, 
міждержавних відносин. 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних 
навичок і вмінь дослідження стану міжнародної економічної інтеграції, знань 
щодо об’єктивних закономірностей, принципів, функцій механізмів 
створення і дій та особливостей сучасних міжнародних організацій, 
сучасного і перспективного співробітництва України з міжнародними 
організаціями. 

Головними завданнями курсу є: 
• розуміння сучасних аспектів діяльності міжнародних фінансово-

кредитних  організацій; 
• вивчення конкретних аспектів історії, складу, географічної сфери, 

діяльності конкретних організацій та кола проблем, що вони розв’язують, їх 
впливу на розвиток певних галузей міжнародних відносин, на політику 
окремих держав; 

• розуміння цілей, завдань, функцій, організаційної структури, 
повноважень,норм та правил функціонування міжнародних економічних 
організацій; 

• вивчення установчих документів, інших рішень міжнародних 
організацій, тенденцій їх розвитку, можливих змін розвитку і вдосконалення 
внутрішньо організаційного механізму, процедури прийняття рішень; 

• формування вмінь та набуття практичних навичок з аналізу 
діяльності міжнародних організацій в різних сферах економічного 
співробітництва. 

Предметом дисципліни  - є принципи, методи та технологія 
формування і функціонування міжнародних організацій. 

Місце навчальної дисципліни освітній програмі:  

Досягнення головного завдання і мети вивчення курсу включає 
засвоєння таких ключових понять і категорій, на яких ґрунтується 
дисципліна, а саме базових понять та концепцій політичної економії, 
міжнародної економіки, міжнародного права, міжнародного маркетингу, 
міжнародних фінансів, міжнародної економічної діяльності України. 

Дисципліна спрямована на формування у студентів наступних 
професійних компетентностей та навичок: 

 Ключові інструментальні компетентності:  
− Здатність до аналізу ефективності застосування інструментів впливу 

на характер діяльності міжнародних організацій  та інституційна сутність і 
характерні риси міжнародних організацій. 
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− Здатність до організації, планування та загальні характеристики 
діяльності міжнародних організацій. 

−  Засвоєння основ базових знань щодо сутності міжнародної 
економічної діяльності міжнародних організацій.  

− Усне спілкування рідною мовою у процесі навчання.  
− Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел. 
− Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для 

опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft Office 
(PowerPoint, Excel) при підготовці доповіді з презентацією, робота з 
програмним комплексом MD Office, робота з StatSoft STATISTICA тощо). 

− Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати 
інформацію з різних джерел) щодо міжнародної економічної діяльності 
міжнародних організацій.  

− Розв’язання проблем (виокремлення проблем, їх причин, наслідків і 
шляхів вирішення на різних рівнях  діяльності міжнародних організацій).  

− Прийняття рішень (вміння приймати обґрунтовані рішення на різних 
рівнях  діяльності міжнародних економічних організацій в світі та України). 

Ключові міжособистісні  компетентності:  
− Здатність до критики та самокритики під час аудиторної роботи.  
− Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі 

при обстоюванні власної позиції під час аудиторної роботи.  
− Формування професійної та громадянської етики.  
Ключові системні  компетентності: 
− Дослідницькі навики і уміння щодо визначення теоретичних основ, 

механізмів реалізації міжнародних економічних організацій, основних 
методів прийняття рішень в міжнародних організаціях.  

− Здатність до навчання щодо класифікації та основні критерії типізації 
міжнародних організацій. 

− Здатність породжувати нові ідеї (креативність).  
− Здатність працювати самостійно при вивченні тем з дисципліні 

міжнародні економічні організацій. 
− Лідерські якості. 
Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.  
− Планування і управління проектами. 
− Ініціативність та дух підприємництва.  
− Турбота про якість фахової підготовки.  
− Бажання досягти успіху.  
Глобальні  компетентності: 
 Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного 

розвитку. 
 Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та 

масштабу. 
 Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати 

важливі проблеми на інноваційній основі. 
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 Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття 
народів. 

Спеціальні (фахові)  компетентності: 
− Проаналізувати стан та перспективи розвитку міжнародних 

організацій. 
−  Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення 

окремих та загальних цілей діяльності міжнародних організацій. 
− Вивчити конкретні аспекти історії, складу, географічної сфери, 

діяльності конкретних організацій та кола проблем, що вони розв’язують, їх 
впливу на розвиток певних галузей міжнародних відносин, на політику 
окремих держав. 

− На основі аналізу світових тенденцій розвитку визначати потреби 
суспільства. 

− Проаналізувати суть міжнародно-правових питань створення та 
функціонування міжнародних організацій. 

− Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів здійснення 
діяльності міжнародних економічних організацій. 

− Урахувати особливості реалізації особливих функцій та механізмів 
регулювання сучасних міжнародних міждержавних утворень; 

− Визначити застосування процедур прийняття рішень в міжнародних 
економічних організаціях. 

− Висвітлити основні цілі, завдання, функції, організаційну структуру, 
повноваження, норми та правила функціонування міжнародних економічних 
організацій; 

− Вивчити установчі документи, інші рішення міжнародних 
організацій, тенденцій їх розвитку, можливі зміни розвитку і вдосконалення 
внутрішньо організаційного механізму, процедур прийняття рішень. 

− Проаналізувати оцінки перспектив співробітництва України з різними 
міжнародними організаціями. 

Структуру і зміст курсу побудовано на основі узагальнення реальної 
практики управління та особливостей сучасних міжнародних організацій. 
Студенти послідовно опановують основний зміст кожної теми відповідно до 
структури шляхом вивчення рекомендованої літератури та проводять 
початкову самоперевірку за допомогою контрольних запитань. Рівень 
набутих знань оцінюється студентом методом тестування до теми. Окрім 
того, студент повинен відповісти на проблемні питання та виконати 
індивідуальні завдання. Після засвоєння всього курсу студент має 
підготовити письмові пропозиції щодо розв’язання проблем, запропонованих 
у підсумковому кейсі. 

 У процесі вивчення дисципліни  «Міжнародні фінансово-кредитні 
організації» багато важить застосування новітніх технологій навчання та 
робиться основний акцент на самостійну роботу.  

 
ІІІ. Очікувані результати навчання 
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Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

− Використовувати основні положення законодавства України з 
регулювання міжнародної економічної діяльності міжнародних організацій 
та робити власні висновки і рекомендації щодо перспектив в цій сфері. 

−  Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод 
тощо, до яких приєдналась Україна. 

− Формувати вміння та набуття практичних навичок з аналізу 
діяльності міжнародних організацій в різних сферах економічного 
співробітництва.  

− З огляду на загальноприйняті схеми взаємодії та взаємозв’язків усіх 
компонентів у природничій, соціальній і технологічній сферах визначати 
стратегію і тактику діяльності, яка б забезпечувала сталий розвиток.  

Після вивчення курсу студенти мають опанувати  систему теоретичних 
знань та практичних навичок достатніх для виконання роботи та вирішення 
управлінських задач в міжнародних економічних відділах та структурах 
Міністерств та відомств України, інших державних та комерційних 
установах. 

  

ІV. Критерії оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль знань студентів формується на підставі 

сумарного рейтингу, що включає  оцінки під час поточного контролю та 

оцінку на заліку.  

Згідно критеріям оцінки знань студентів за сумарним рейтингом (табл. 

1) виставляється екзаменаційна оцінка.  

Таблиця 1 
Критерії оцінки знань студентів за сумарним рейтингом 

  
Якісна 

характеристика 
Кількість 

балів 
Рейтингов

а оцінка 
Додаткові умови 

Відмінно 90-100 балів А  
Дуже добре 82-89 балів В  
Добре 75-81 бал С  
Задовільно 68-74 бали D  
Достатньо, 

задовільно 
60-67 балів Е  

Незадовільно 35-59 балів ЕХ, можливість повторного 
складання 

Незадовільно 1-34 бали F повторне вивчення* 
*У останньому випадку відповідно до «Положення про систему 

триступеневого контролю знань студентів Міжрегіональної Академії 
управління персоналом» студенту рекомендується повторне слухання курсу 
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V. Засоби діагностики результатів навчання 

 Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

встановлення оцінок за усіма формами проведення занять. Перевірка та 

оцінювання знань студентів може проводитись в наступних формах:  

  Оцінювання знань студента під час аудиторних занять 

  Виконання індивідуального контрольного завдання.  

  Проведення підсумкового заліку.  

Оцінювання знань проводиться за такими критеріями:  

 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються;  

 ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;  

 знайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, 

проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань та 

завдань, винесених на розгляд в аудиторії. 

 

Підсумковий контроль проводиться з метою перевірки сформованості 

конкретних навичок і вмінь з дисципліни  у формі заліку, який складається 

письмово. Залік проводиться у формі відповідей на питання за вивченими 

темами та включає три теоретичних питання.  

 
 

VІ. Програма навчальної дисципліни  
Таблиця 3 

6.1.Структура навчальної дисципліни (заочна форма) 
№ Курс _3_ Семестр 

__5__ 
Обсяг в кредитах 

ЄКТС/ 
Всього годин у 
семестрі 3/90 

Назва теми  

Кількість годин, з них Примітка 
 Лекції (Л) 

 
Семінар. 

зан. 
 

Пр
акт. 
Лаб. 
Зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

Інд.-
конс. 
Роб. 
(ІКР) 

Сам. 
Роб. 
Студ. 
(СРС) 

Форма 
контрол
ю 

 Змістовий модуль І  
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1 Світова фінансова система та 
реалізація міжнародних 
фінансово-кредитних відносин 

     12  

 

2 Міжнародні фінансові 
організації в системі 
глобальних фінансів 

1     14  
 

3 
Міжнародний валютний 

фонд 1     16  
 

4 Група Світового банку 1    18  
 

 Змістовий модуль І І 

5 
Регіональні міжнародні 
фінансово-кредитні 
установи 

1     20  
 

6 
Європейський банк 

реконструкції 
тарозвитку 

     12  
 

7 
Інститути 
міжнародних 

розрахунків 
     12  

 

8 
Україна і міжнародні 
фінансово-кредитні 
організації 

    12  
 

 Разом 4 -   116   
 
 

 
6.2. Зміст дисципліни за змістовними модулями та темами  
Змістовий модуль І 

Тема 1. Світова фінансова система та реалізація міжнародних 
фінансово-кредитних відносин 

 Світова фінансова система як форма організації міжнародних фінансових відносин і 
як сукупність інструментів, способів та суб’єктів  здійснення платіжно-розрахункового 
обороту у межах світового господарства.  

Світові фінансові ринки та їх елементи. Функціонування міжнародного ринку 
кредитних ресурсів. Форми міжнародного кредиту. 

Основна функція світової фінансової системи – підтримання визначеного режиму 
міжнародної фінансової діяльності та запобігання негативним явищам, які виникають на 
світових фінансових ринках. 

Фінансові організації і центри на світових фінансових ринках: комерційні банки та 
інші фінансово-кредитні установи, що здійснюють міжнародні фінансові операції, 
транснаціональні комерційні банки, світові фінансові центри, валютні та фондові біржі, 
транснаціональні компанії, міжурядові банківські організації. 

Форми та засоби міжнародного регулювання фінансових відносин. Міжнародні 
міжурядові угоди, норми та правила міжнародних фінансових організацій, рішення та 
рекомендації міждержавних конференцій, акти національного законодавства. 

Тема 2. Міжнародні фінансові організації в системі глобальних 
фінансів. 

Міжнародний перерозподіл фінансових ресурсів. Причини виникнення, стан та 
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напрями розвитку міжнародних фінансових організацій. Мета діяльності та класифікація 
міжнародних фінансових організацій. Міжнародні фінансові організації: міжурядові та 
комерційні, глобальні, регіональні, універсальні та спеціалізовані.  

Основні функції міжнародних фінансових організацій: розроблення принципів 
функціонування світової валютної системи, сприяння розв’язанню міжнародних 
фінансово-економічних проблем, здійснення функцій фінансових донорів. 

Тема 3. Міжнародний валютний фонд (МВФ). 
Передумови заснування Міжнародного валютного фонду. Альтернативні варіанти 

розбудови світової валютно-фінансової системи. 
Мета і функції МВФ: сприяння розвитку міжнародної фінансової співпраці; сприяння 

розвитку і гармонійному зростанню міжнародної торгівлі, забезпечення стабільності 
валютного обміну та курсу валют, стимулювання встановлення багатосторонньої системи 
міжнародних розрахунків за поточними операціями, надання із власних ресурсів 
фінансової підтримки членам Фонду, вплив на зменшення діапазону порушень рівноваги 
платіжних балансів держав. 

Статутний капітал МВФ. Члени Фонду та їх квоти. Керівні органи МВФ та порядок їх 
формування: Рада управляючих, Рада директорів та виконавчий директор. 

Тема 4. Група Світового банку . 
Група Всесвітнього банку, як міжнародна фінансово-кредитна та інвестиційна 

інституція. Структура групи Всесвітнього банку: самостійні в юридичному і фінансовому 
відношенні Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародна асоціація 
розвитку (МАР) та три фінансово-незалежні організації-філії: Міжнародна фінансова 
корпорація (МФК), Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ) і 
Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок (МЦУІС).  

Мета та еволюція діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 
Організаційна структура МБРР. Формування ресурсів МБРР. Кредитна політика МБРР. 
Кредитні операції МБРР: інвестиційні позики та системні кредити на структурну 
перебудову економіки. МБРР і спільне фінансування. Ефективність кредитної діяльності 
МБРР. 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР): мета діяльності та джерела фінансування. 
Особливості МАР-кредитування. Кредитний портфель МАР. 

 
Змістовий модуль І І 
Тема 5. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи. 

Головні чинники заснування та значення діяльності регіональних міжнародних 
фінансово-кредитних організацій та регіональних банків розвитку.  

Мета діяльності, функції та формування капіталів міжнародних регіональних банків 
розвитку. Спільні риси регіональних банків розвитку і Міжнародного банку реконструкції 
та розвитку. 

Міжнародні фінансові організації Європи: Європейський валютний союз, 
Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд розвитку, Європейський банк 
реконструкції та розвитку, Чорноморський банк торгівлі та розвитку та інші.  

Міжамериканський банк розвитку (МаБР): мета та пріоритетні напрямки діяльності. 
Фінансова основа діяльності МаБР. Самостійні спеціалізовані структури МаБР. 

Література [4,6,13,14,16] 

 

Тема 6 Інститути міжнародних розрахунків.  
Міжнародні розрахунки та їх організаційні форми. 
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Банк міжнародних розрахунків: історія становлення, організація та управління, статус 
та капітал. Завдання, функції та операції Банку міжнародних розрахунків: банк 
центральних банків, форум для міжнародного валютного та фінансового співробітництва, 
агент і довірена особа урядів та міжнародних економічних організацій при здійсненні 
фінансових операцій, центр монетарних та економічних досліджень. Баланс Банку 
міжнародних розрахунків. Золотий Франк  як міжнародна розрахункова валютна одиниця. 

Тема 7. Європейський банк реконструкції і розвитку. 
 Європейський банк реконструкції і розвитку: створення та мета діяльності, фінансові 

ресурси, інструменти фінансування та операції, механізм фінансово-кредитної діяльності. 
Тема 8 Тема України з міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. 
Передумови і цілі фінансових відносин України з міжнародними фінансово-

кредитними організаціями:  Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, 
Європейським союзом, Європейським банком реконструкції і розвитку. 

Фінансові відносини  України та МВФ, їх розвиток та наслідки. Кредити МВФ для 
покриття дефіциту платіжного балансу та формування засад ринкової економіки в Україні. 

Роль Європейського союзу у сфері передачі Україні сучасних знань і західного 
досвіду реформування економіки по лінії технічної допомоги (ТАСІС), а також у 
фінансуванні платіжного балансу і вирішення ключових макроекономічних проблем та 
проблем загальнодержавного характеру. 

 

 

6.3.  Плани лекцій (для заочної форми-4 год) 
Лекція 1 

ТЕМА 1. 
Світова фінансова система та реалізація міжнародних фінансово-

кредитних відносин  
1. Сутність та функції світової фінансової системи 
2. Заснування та мета діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій 
3. Основні функції МФКОй 
4. Класифікація МФКОй 
5. Фінансові організації  і фінансові центри на світових фінансови ринках 
6. Міжнвродні регулювання фінансових потоків 

ТЕМА 2. Офіційна міжнародна допомога та роль МФКО в глобалізації 
світового господарства 

1. Офіційна міжнародна допомога у фінансуванні розвитку 
2. Класифікація проектів розвитку економіки країн-членів МФКО 
3. Значення МФКО в глобалізації світового господарства 

 

Лекція  2. ТЕМА 3. Міжнародний валютний фонд 
1. Передумови заснування МВФ 
2. Мета і функції МВФ 
3. Статутний капітал МВФ 
4. Організаційна структура МВФ 
5. Кредитні ресурси МВФ 

ТЕМА 4. Група Світового банку 
 

1. Група всесвітнього банку, як міжнародна фінансово-кредитна та інвестиційна інституція. 
2. Мета діяльності МБРР. 
3. Особливості діяльності та джерела фінансування Міжнародної асоціації розвитку (МАР). 
4. Кредитно-інфестиційна діяльність Міжнародної фінансової корпорації (МФК). 
5. Функції та значення дільності багатосторонньої агенції гарантування інвестицій (БАГІ) і міжнароджного центру 

врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС). 
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6.4  Завдання для самостійної роботи здобувачів  
вищої освіти 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни є самостійна робота студентів з економічною літературою, 

нормативними актами. Самостійна робота є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:  

 Вивчення додаткової літератури.  

  Робота з законодавчими, нормативними та інструктивними мате-

ріалами.  

  Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань за 

запитаннями для самостійного поглибленого вивчення та 

самоконтролю.  

Питання, що виносяться на самостійне вивчення 

ТЕМА 1. Світова фінансова система та реалізація міжнародних 
фінансово-кредитних відносин 

Поняття та умови формування світових фінансових центрів. Ознаки 
світових фінансових центрів та їх види. 

Фінансові центри розвинутих країн: Лондон, Нью-Йорк, Цюріх, Париж, 
Люксембург, Франкфурт – на Майні, Токіо. 

Фінансові центри країн, що розвиваються: Сінгапур, Гонконг, Арабський 
Схід. 

Офшорні фінансові центри. Поняття та причини виникнення офшорних 
центрів. Переваги офшорів та вимоги до офшорних центрів. Умови 
фінансової діяльності в офшорних центрах. Особливості функціонування 
керованих банків. 

Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті європейської 
інтеграції. Значення введення “Євро” для розвитку європейських фінансових 
центрів.  

Запитання для самостійного повторення матеріалу до теми та 
самоперевірки знань: 

1. Причини виникнення, роль в світовій економіці та основні форми 
світових фінансових потоків. 

2. Особливості інтеграції міжнародної фінансової діяльності на 
сучасному етапі розвитку світової економіки. 

3. Інструменти регулювання міжнародної фінансової діяльності. 
4. Поняття світової фінансової системи. 
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5. Поняття  та роль в світовому господарстві світових фінансових центрів. 
6. Причини створення і принципи функціонування світових фінансових 

центрів. 
7. Особливості функціонування провідних фінансових центрів 

розвинутих країн. 
8. Особливості діяльності фінансового центру Нью-Йорка. 
9. Особливості функціонування фінансового центру Лондона. 
10. Особливості  діяльності фінансового центру Токіо. 
11. Особливості функціонування фінансового центру Цюріха, Парижа та 

Люксембурга. 
12. Причини швидкого розвитку фінансових центрів Азії. 
 
Тема 2. Міжнародні фінансові організації в системі глобальних 

фінансів. 
Вашингтонський консенсус. Офіційна міжнародна допомога в 

фінансуванні розвитку: суб’єкти та види. Двостороння, багатостороння та 
колективна офіційна міжнародна допомога. Інструменти офіційної 
міжнародної допомоги. Кредитування розвитку економіки, в першу чергу 
країн що розвиваються та з перехідною економікою. 

Класифікація проектів розвитку економіки країн-членів міжнародних 
фінансових організацій. Системні, структурні, інвестиційні проекти та 
проекти технічної допомоги.  

Роль міжнародних фінансових організацій в глобалізації світового 
господарства. 

Запитання для самостійного повторення матеріалу до теми та 
самоперевірки знань: 

1. Причини виникнення і мета діяльності міжнародних фінансових 
організацій. 

2. Класифікація міжнародних фінансових організацій. 
3. Роль міжнародних фінансових організацій в глобалізації світового 

господарства. 
4. Офіційна міжнародна допомога розвиткові: суб′єкти та види. 
5. Інструменти офіційної міжнародної допомоги розвиткові. 
6. Поняття про системні, структурні та інвестиційні проекти міжнародних 

фінансових організацій. 
 
Тема 3. Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

Еволюція кредитної діяльності МВФ. Кредитні ресурси МВФ на 
сучасному етапі. Спеціальні права запозичення (СПЗ) – перший у світі засіб 
міжнародних розрахунків, емітований за рішенням міжнародної організації. 

Специфіка кредитів МВФ. Кредитний механізм Фонду: звичайні 
механізми фінансування, у тому числі кредити підтримки та розширеного 
фінансування; спеціальні механізми фінансування, у тому числі 
компенсаційного фінансування та надзвичайна кредитна лінія. Пільгове 
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кредитування. Вплив кредитної політики МВФ на фінансовий стан країн-
позичальників. 

Запитання для самостійного повторення матеріалу до теми та 
самоперевірки знань: 

1. Передумови заснування та еволюція Міжнародного валютного фонду. 
2. Мета діяльності та функції Міжнародного валютного фонду. 
3. Організаційна структура Міжнародного валютного фонду та функції 

його органів. 
4. Власний капітал міжнародного валютного фонду та принципи його 

формування. 
5. Правила здійснення кредитних операцій Міжнародного валютного 

фонду. 
6. Характеристика звичайних механізмів кредитування, спеціальних 

механізмів фінансування, пільгового кредитування, які здійснює 
Міжнародний валютний фонд. 

7. Вплив фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду на 
економіки країн, що розвиваються. 

 
Тема 4. Міжнародні банки 

Становлення сучасної світової банківської системи, як результат тривалої 
концентрації та централізації банківського капіталу. 

Об'єктивні передумови виникнення міжнародних банків. Міжнародні 
банки як інституційна основа міждержавного переливу капіталів в процесі 
збагачення форм і видів міжнародних економічних відносин. 

Класифікація міжнародних  банків: міжнародні фінансові установи (група 
всесвітнього банку, Європейський центральний банк тощо); національні 
фінансово-кредитні установи, що наділені контрольними та наглядовими 
функціями (центральні та національні банки держав); транснаціональні та 
міжнародні комерційні (універсальні і спеціалізовані) банки. Банківські 
операції на міжнародних ринках: фінансування експортно-імпортних 
операцій, проекти фінансування, розвиток сучасних банківських технологій, 
вдосконалення міжнародних банківських розрахунків. 

Запитання для самостійного повторення матеріалу до теми та 
самоперевірки знань: 

1. Об’єктивні передумови виникнення міжнародних банків. 
2. Провідні тенденції  міжнародної банківської справи. 
3. Класифікація міжнародних банків та їх приклади. 
4. Банківські операції на міжнародних ринках: склад та характеристика. 
5. Транснаціональні комерційні банки та їх роль у світовій економіці. 
 

Тема 5. Група Всесвітнього банку . 
Міжнародна фінансова корпорація: види діяльності та акціонерний 

капітал. Кредитно-інвестиційна діяльність МФК. Сприяння МФК залученню 
приватними компаніями фінансових ресурсів на міжнародних фінансових 
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ринках та послуги з управління фінансовими ризиками. 
Багатостороння асоціація гарантування інвестицій (БАГІ): мета 

діяльності, функції, формування капіталу. Програма страхових гарантій 
некомерційних інвестиційних ризиків. Ефективність фінансової діяльності 
БАГІ. 

 Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок: мета 
створення та функції. Узгодження позицій та арбітражний розгляд спірних 
питань між урядами країн-реципієнтів та іноземними інвесторами. 
Консультативна діяльність щодо іноземного інвестування. 

Запитання для самостійного повторення матеріалу до теми та 
самоперевірки знань: 

1.  Призначення та склад Групи Всесвітнього банку. 
2. Цілі діяльності та функції Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку. 
3. Цілі діяльності та функції Міжнародної асоціації розвитку. 
4. Цілі діяльності та функції Міжнародної фінансової корпорації. 
5. Цілі діяльності та функції Багатостороннього агентства з інвестиційних 

гарантій. 
6. Мета створення Міжнародного центру  урегулювання інвестиційних 

суперечок. 
 

Тема 6. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи. 
Регіональні фінансові організації Азії та Тихого океану: Азійський банк 

розвитку, асоціація інститутів фінансування розвитку в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні. 

Арабські міжнародні фінансові організації: Арабський валютний фонд, 
кувейтський фонд арабського економічного розвитку. 

Міждержавні фінансові організації Африки: Група Африканського банку 
розвитку, Східно-африканський банк розвитку, банк розвитку держав 
Центральної Африки, Західно-африканський банк розвитку, Західно-
африканський економічний валютний союз. 

Міжнародний банк Співдружності незалежних держав. 
Субрегіональні банки розвитку: Арабський банк економічного розвитку 

Африки, Ісламський банк розвитку, Арабський фонд економічного й 
соціального розвитку, Центральноамериканський банк економічної 
інтеграції, Карибський банк розвитку та ін. 

Запитання для самостійного повторення матеріалу до теми та 
самоперевірки знань: 

1. Цілі створення регіональних міжнародних банків розвитку. 
2. Мета діяльності та функції регіональних міжнародних банків розвитку. 
3. Особливості міжнародних фінансових організацій Європи. 
4. Регіональні міжнародні фінансові організації Азії та Тихого океану. 
5. Міждержавні фінансові організації Америки та їх роль у розвитку країн 

регіону. 
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6. Арабські міждержавні фінансові організації  - склад та особливості 
діяльності. 

7. Міждержавні фінансові організації Африки. 
8. Європейський банк реконструкції та розвитку: мета утворення та 

основні операції. 
9. Фінансові програми, які здійснює Європейський банк реконструкції та 

розвитку. 
10. Проблеми та перспективи діяльності Європейського банку 

реконструкції та розвитку в Україні. 
11. Особливості функціонування  субрегіональних банків розвитку. 
Тема 7. Європейський банк реконструкції і розвитку. 

 Європейський банк реконструкції і розвитку: створення та мета 
діяльності, фінансові ресурси, інструменти фінансування та операції, 
механізм фінансово-кредитної діяльності. 

Тема 8. Фінансові відносини України з міжнародними фінансово-
кредитними організаціями. 

Передумови і цілі фінансових відносин України з міжнародними 
фінансово-кредитними організаціями:  Міжнародним валютним фондом, 
Світовим банком, Європейським союзом, Європейським банком 
реконструкції і розвитку. 

Фінансові відносини  України та МВФ, їх розвиток та наслідки. Кредити 
МВФ для покриття дефіциту платіжного балансу та формування засад 
ринкової економіки в Україні. 

Роль Європейського союзу у сфері передачі Україні сучасних знань і 
західного досвіду реформування економіки по лінії технічної допомоги 
(ТАСІС), а також у фінансуванні платіжного балансу і вирішення ключових 
макроекономічних проблем та проблем загальнодержавного характеру. 

Партнерські відносини України і Світового банку. Основні сфери, які 
фінансуються Світовим банком в Україні. Програми та проекти фінансування 
макроекономічного управління й інституційного розвитку. Проекти 
фінансування реформи фінансового сектора та розвитку приватного сектора. 
Проектні напрями фінансування Світовим банком розвитку енергетики, 
сільського господарства, соціальної сфери. Фінансування заходів щодо 
охорони довкілля. Проектне фінансування розвитку інфраструктури. 
Проекти, які фінансуються за рахунок грантів Світового банку. 

Діяльність в Україні Європейського банку реконструкції та розвитку. 
Напрями здійснення інвестицій. Сприяння технічному співробітництву. 
Фінансування малих та середніх підприємств, прямі інвестиції в економіку 
України, підтримка банківського сектора, фінансування інфраструктури. 

Напрями подальшого розвитку взаємодії України з міжнародними 
фінансово-кредитними організаціями. 

Запитання для самостійного повторення матеріалу до теми та 
самоперевірки знань: 
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1. Основні програми підтримки малого та середнього бізнесу, які 
здійснюють міжнародні фінансові організації в Україні. 

2. Порядок підготовки документів та надання кредитів міжнародними 
фінансовими організаціями щодо програм підтримки  розвитку 
приватного підприємства в Україні. 

3. Оцінка ефективності міжнародної фінансової допомоги для розвитку 
економіки України. 

4. Співпраця України з зарубіжними фінансовими організаціями: 
позитивний та негативний досвід. 

5. Співпраця України з міжнародним валютним фондом. 
6. Основна тема та результати діяльності Всесвітнього банку в Україні. 
7. Стратегія допомоги Україні Всесвітнім банком. 
8. Головне завдання та здобутки діяльності в Україні Європейського 

банку реконструкції та розвитку. 
9. Перспективи інтеграції України до Європейського валютного Союзу. 

 
 
Тематика рефератів з дисципліни “ Міжнародні фінансово-кредитні 

організації ” 
 

1. Глобалізація світового господарства та роль міжнародних 
фінансово-кредитних організацій у сучасному світі.  

2. Функції спеціалізованих фінансово-кредитних установ у системі 
ООН.  

3. Роль світових фінансових центрів в міжнародному руху грошей і 
капіталів.  

4. Міжнародний валютний фонд, як інституційна основа 
міжнародних фінансово-кредитних відносин.  

5. Механізм кредитної діяльності Міжнародного валютного фонду.  
6. Вплив кредитної політики Міжнародного валютного фонду на 

фінансовий стан країн-позичальників.  
7. Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні.  
8. Група всесвітнього банку, як міжнародна інвестиційна 

інституція.  
9. Фінансові організації всесвітнього банку, їх функції та 

особливості.  
10. Міжнародний банк реконструкції та розвитку, його функції та 

програми, що здійснюються.  
11. Міжнародна асоціація розвитку – фінансування розвитку 

найменш розвинутих країн.  
12. Міжнародна фінансова корпорація – фінансування приватного 

сектора країн, що розвиваються.  
13. Багатостороння агенція гарантування інвестицій – страхування 

некомерційних ризиків.  
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14. Регіональні фінансові організації та їх роль у розвитку 
міжнародного співробітництва.  

15. Стан та перспективи розвитку фінансового співробітництва 
країн СНД.  

16. Європейський банк реконструкції і розвитку: мета діяльності та 
програми, що здійснюються.  

17. Європейський банк реконструкції і розвитку та його діяльність в 
Україні.  

18. Європейський валютний союз та перспективи його розвитку.  
19. Принципи організації і фінансування Європейського валютного 

союзу.  
20. Інститути міжнародних розрахунків:  призначення, типи, 

функції.  
21. Банк міжнародних розрахунків: історія створення, організація та 

управління, функції.  
22. Електронні системи грошових міжнародних переказів: склад, 

призначення, перспективи розвитку.  
23. Клірингові системи міжнародних розрахунків: поняття, досвід 

функціонування.  
24.  Перспективи використання мережі Internet для міжнародних 

розрахунків.  
25. Київський міжнародний банк та його валютні операції.  
26. Міжнародний комерційний банк та його діяльність в Україні.  
27. Україна в міжнародних фінансово-кредитних організаціях.  
28. Стан та перспективи удосконалення взаємодії України з 

міжнародними фінансовими організаціями. 
 
 
 

VІІ. Індивідуально-консультативна робота 
 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється для поглиблення знань і 

передбачає: 

- проведення консультацій, 
- ліквідація академічної заборгованості, 
- консультації по підбору літератури для написання рефератів, 
- підготовка та проведення науково-практичних конференцій, 
- підбір та опрацювання літератури для проведення семінарів-дискусій, 

ділових ігор. 
VІІІ. Методики активізації процесу навчання 

 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні 

дисципліни слід використовувати: 

 лекції- співбесіди та семінари-дискусії  
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Питання для дискусій: 

- Регіональні фінансові організації та їх роль у розвитку міжнародного 
співробітництва.  

- Стан та перспективи розвитку фінансового співробітництва країн СНД.  
- Європейський банк реконструкції і розвитку: мета діяльності та програми, 

що здійснюються.  
- Європейський банк реконструкції і розвитку та його діяльність в Україні.  
- Європейський валютний союз та перспективи його розвитку.  
- Принципи організації і фінансування Європейського валютного союзу.  
- Інститути міжнародних розрахунків:  призначення, типи, функції.  
- Банк міжнародних розрахунків: історія створення, організація та 

управління, функції.  
- Електронні системи грошових міжнародних переказів: склад, 

призначення, перспективи розвитку.  
- Клірингові системи міжнародних розрахунків: поняття, досвід 

функціонування.  
- Перспективи використання мережі Internet для міжнародних розрахунків.  
- Київський міжнародний банк та його валютні операції.  
- Міжнародний комерційний банк та його діяльність в Україні.  
- Україна в міжнародних фінансово-кредитних організаціях.  
- Стан та перспективи удосконалення взаємодії України з міжнародними 

фінансовими організаціями. 
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