
 

 



 
 

 

 

  

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями в сфері 

публічного адміністрування» 

Курс 3 3 

Семестр 5 5 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 34 6 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 86 114 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни — опанування студентами теоретичних знань 

щодо функціонування світової фінансової системи як єдиного цілого та її 

окремих ланок, складу і функцій міжнародних кредитно-фінансових 

організацій, їх ролі у функціонуванні світового фінансового ринку, а також 

набуття навичок щодо організації співпраці з міжнародними фінансово-

кредитними організаціями.  

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  



Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  
 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Глобальні МФКО 

Тема 1. Світова фінансова система 

та реалізація міжнародних 

фінансово-кредитних відносин  

10 2 2    6 

Тема 2. Міжнародні фінансові 

організації в системі глобальних 

фінансів  

10 2 2    6 

Тема 3. Міжнародний валютний 

фонд (МВФ)  

10 2 2    6 

Тема 4. Міжнародні банки  10 2 2    6 

Тема 5. Група Всесвітнього банку  10 2 2    6 

Модульний контроль   

Разом 50 10 10    30 

Змістовий модуль 2.  

Регіональні МФКО та інститути міжнародних розрахунків 

Тема 6. Регіональні міжнародні 

фінансово-кредитні установи  

10 2 1    14 

Тема 7. Європейський валютний 

союз  

10 2 1    14 

Тема 8. Інститути міжнародних 

розрахунків  

10 2 1    14 

Тема 9. Україна і міжнародні 

фінансово-кредитні організації  

 4 1    14 

Модульний контроль   

Разом 70 10 4    56 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 120 20 14 - - - 86 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. 

Глобальні МФКО 

Тема 1. Світова фінансова система 

та реалізація міжнародних 

фінансово-кредитних відносин  

14 1     13 

Тема 2. Міжнародні фінансові 

організації в системі глобальних 

фінансів  

14 1     13 

Тема 3. Міжнародний валютний 

фонд (МВФ)  

14 1     13 

Тема 4. Міжнародні банки  14 1     13 

Тема 5. Група Всесвітнього банку  14 1     13 

Модульний контроль   

Разом 70 5     65 

Змістовий модуль 2.  

Регіональні МФКО та інститути міжнародних розрахунків 

Тема 6. Регіональні міжнародні 

фінансово-кредитні установи  

14 1     13 

Тема 7. Європейський валютний 

союз  

12      12 

Тема 8. Інститути міжнародних 

розрахунків  

12      12 

Тема 9. Україна і міжнародні 

фінансово-кредитні організації  

12      12 

Модульний контроль   

Разом 50 1     49 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 120 6  - - - 114 

6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Глобальні МФКО  

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, що 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.  

Література [1–7; 13]  

 

Тема 2. Міжнародні фінансові організації в системі глобальних 

фінансів  

Міжнародний перерозподіл фінансових ресурсів. Причини виникнення, 

стан та 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: розробка принципів функціонування світової валютної системи, 

сприяння розв’язанню міжнародних фінансово-економічних проблем, 

здійснення функцій фінансових донорів. Вашингтонський та 

поствашингтонський консенсуси. Офіційна міжнародна допомога у 

фінансуванні розвитку: суб’єкти та види. Двостороння, багатостороння та 

колективна офіційна міжнародна допомога. Інструменти офіційної міжнародної 

допомоги. Кредитування розвитку економіки, насамперед 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.  

Література [4; 6; 13–17]  

 

Тема 3. Міжнародний валютний фонд (МВФ)  

Передумови його заснування. Альтернативні варіанти розбудови світової 

валютно-фінансової системи. Мета і функції МВФ: сприяння розвитку 

міжнародної фінансової співпраці; стимулювання розвитку і гармонійного 

зростання міжнародної торгівлі, встановлення багатосторонньої системи 

міжнародних розрахунків за поточними операціями, забезпечення стабільності 

валютного обміну та курсу валют, надання із власних ресурсів фінансової 

підтримки членам Фонду, вплив на зменшення діапазону порушень рівноваги 

платіжних балансів держав. Статутний капітал МВФ. Члени Фонду, їх квоти. 

Керівні органи МВФ і порядок їх формування: Рада управляючих, Рада 

директорів, виконавчий директор. Еволюція кредитної діяльності МВФ. 

Кредитні ресурси МВФ на сучасному етапі. Спеціальні права запозичення 

(СПЗ) — перший у світі спосіб міжнародних розрахунків, емітований за 

рішенням міжнародної організації. Специфіка кредитів МВФ. Кредитний 

механізм Фонду: звичайні механізми фінансування, серед них і кредити 

підтримки та розширеного фінансування; спеціальні механізми фінансування, 

зокрема компенсаційного фінансування, надзвичайна кредитна лінія. Пільгове 

кредитування. Вплив кредитної політики МВФ на фінансовий стан країн-

позичальників.  



Література [4; 6; 13; 19–21]  

 

Тема 4. Міжнародні банки  

Об’єктивні передумови виникнення міжнародних банків. Міжнародні 

банки як інституційна основа міждержавного переливу капіталів у процесі 

збагачення форм і видів міжнародних економічних відносин. Становлення 

сучасної світової банківської системи, як наслідок тривалої концентрації та 

централізації банківського капіталу. Класифікація міжнародних банків: 

міжнародні фінансові установи (Група Всесвітнього банку, Європейський 

центральний банк тощо); національні фінансово-кредитні установи, що наділені 

контрольними і наглядовими функціями (центральні, національні банки 

держав); транснаціональні та міжнародні комерційні (універсальні і 

спеціалізовані) банки. 8 9 Банківські операції на міжнародних ринках: 

фінансування експортно-імпортних операцій, проекти фінансування, розвиток 

сучасних банківських технологій, вдосконалення міжнародних банківських 

розрахунків.  

Література [4–6; 9; 13]  

 

Тема 5. Група Всесвітнього банку  

Група Всесвітнього банку — міжнародна фінансово-кредитна та 

інвестиційна інституція. Структура групи Всесвітнього банку: самостійні в 

юридичному і фінансовому відношенні Міжнародний банк реконструкції та 

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 

МБРР його організаційна структура, формування ресурсів, кредитна політика. 

Кредитні операції МБРР: інвестиційні позики та системні кредити на 

структурну перебудову економіки. МБРР і спільне фінансування. Ефективність 

кредитної діяльності МБРР. МАР: мета діяльності та джерела фінансування. 

Особливості МАР-кредитування, кредитний портфель. МФК: види діяльності, 

акціонерний капітал, кредитноінвестиційна діяльність. Сприяння МФК 

залученню приватними компаніями фінансових ресурсів на міжнародних 

фінансових ринках, послуги з управління фінансовими ризиками. БАГІ: мета 

діяльності, функції, формування капіталу. Програма страхових гарантій 

некомерційних інвестиційних ризиків. Ефективність фінансової діяльності 

БАГІ. МЦУІС: мета створення, функції, узгодження позицій та арбітражний 

розгляд спірних питань між урядами країн-реципієнтів та іноземними 

інвесторами. Консультативна діяльність щодо іноземного інвестування.  

Література [4; 6; 13; 22]  

Змістовий модуль ІІ. Регіональні МФКО та інститути міжнародних 

розрахунків  

Тема 6. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи  

Головні чинники заснування та значення діяльності регіональних 

міжнародних фінансово-кредитних організацій і регіональних банків розвитку. 

Мета діяльності міжнародних регіональних банків розвитку, функції та 



формування капіталів. Спільні ознаки регіональних банків розвитку та 

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, інші 

організації. Міжамериканський банк розвитку (МаБР): мета та пріоритетні 

напрями діяльності. Фінансова основа діяльності МаБР. Самостійні 

спеціалізовані структури МаБР. 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, Східноафриканський банк розвитку, Банк розвитку держав 

Центральної Африки, Західноафриканський банк розвитку, 

Західноафриканський економічний валютний союз. Європейський банк 

реконструкції і розвитку: створення та мета діяльності, фінансові ресурси, 

інструменти фінансування, операції, механізм фінансово-кредитної діяльності. 

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.  

Література [4; 6; 13; 14; 16]  

 

Тема 7. Європейський валютний союз  

Інституціоналізація валютної інтеграції в Західній Європі: історичний 

аспект, економічне підґрунтя, етапи інтеграції. Структура Європейської системи 

центральних банків. Європейський центральний банк, його грошово-кредитна 

політика. Принципи організації і функціонування Європейського валютного 

союзу. Основна мета союзу — забезпечення стабільності єдиної європейської 

валюти і ефективного функціонування спільної фінансової системи. Основні 

функції: розробка та проведення єдиної грошовокредитної, зокрема валютної, 

політики, здійснення обмінних операції з валютами країн, що не входять до 

Європейського валютного союзу, управління валютними резервами країн 

Європейського союзу, організація та забезпечення ефективного функціонування 

платіжних систем союзу, регулювання діяльності фінансово-кредитних 

інститутів, забезпечення стабільності фінансової системи союзу. Перспективи 

розвитку Європейського валютного союзу. Стабільна Європа — основа 

ефективного функціонування і прогресивного розвитку Європейського 

валютного союзу.  

Література [4; 7; 13; 18; 27]  

Тема 8. Інститути міжнародних розрахунків  

Міжнародні розрахунки, їх організаційні форми. Банк міжнародних 

розрахунків: історія становлення, організація та управління, статус і 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. Електронні системи 

грошових міждержавних переказів: система міжнародних міжбанківських 

фінансових телекомунікацій СВІФТ; система міжнародних автоматизованих 

розрахунків ТАРГЕТ. Клірингові системи міжнародних розрахунків: система 

міжбанківських клірингових розрахунків США CHIPS; Швейцарська 

міжбанківська клірингова система SIC; банківські автоматизовані клірингові 

послуги BACS; клірингові і платіжні союзи у країнах, що розвиваються. 

Перспективи використання Інтернету для міжнародних розрахунків.  

Література [4; 5; 10; 12]  

 

Тема 9. Україна і міжнародні фінансово-кредитні організації  

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 між Україною та МВФ, їх розвиток і наслідки. 

Кредити МВФ для покриття дефіциту платіжного балансу, формування засад 

ринкової економіки в Україні. Партнерські відносини між Україною і Світовими 

банком. Основні сфери, що фінансуються Світовим банком в Україні. Програми 

та проекти фінансування макроекономічного управління й інституційного 

розвитку. Проекти фінансування реформи фінансового сектору та розвитку 

приватного сектору. Проектні напрями фінансування Світовим банком розвитку 

енергетики, сільського господарства, соціальної сфери. Фінансування заходів 

щодо охорони довкілля. Проектне фінансування розвитку інфраструктури. 

Проекти, що фінансуються за рахунок грантів Світового банку. Роль 

Європейського союзу у засвоєнні Україною сучасних знань і західного досвіду 

реформування економіки у сфері технічної допомоги (ТАСІС), а також 

фінансування платіжного балансу і розв’язання ключових макроекономічних і 

загальнодержавних проблем. Діяльність в Україні Європейського банку 

реконструкції та розвитку; напрями здійснення інвестицій, сприяння 

технічному співробітництву, фінансування малих і середніх підприємств, прямі 

інвестиції в економіку, підтримка банківського сектору, фінансування 

інфраструктури. Напрями подальшого розвитку взаємодії України з 

міжнародними фінансово-кредитними організаціями.  

Література [4; 25; 26; 28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування семінарських 

занять 

1 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 65 - 64 

Максимальна кількість балів:  159 

159:100=1,59. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,59 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Глобалізація світового господарства, роль міжнародних фінансово-

кредитних організацій у сучасному світі.  

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

3. Роль світових фінансових центрів у міжнародному рухові грошей і капіталів.  

4. Регіональні фінансові організації, їх роль у розвитку міжнародного 

співробітництва.  

5. Стан і перспективи розвитку фінансового співробітництва в світі.  

6. Міжнародний валютний фонд як інституційна основа міжнародних 

фінансово-кредитних відносин.  

7. Механізм кредитної діяльності Міжнародного валютного фонду.  

8. Вплив кредитної політики Міжнародного валютного фонду на фінансовий 

стан країн-позичальників.  

9. Міжнародний валютний фонд, його діяльність в Україні.  



10. Група Всесвітнього банку як міжнародна інвестиційна інституція.  

11. Фінансові організації Всесвітнього банку, їх функції та особливості.  

12. Міжнародний банк реконструкції та розвитку, його функції та програми, що 

здійснюються.  

13. Міжнародна асоціація розвитку — фінансування розвитку найменш 

розвинених країн.  

14.  Міжнародна фінансова корпорація — фінансування приватного сектору 

країн, що розвиваються.  

15. Багатостороння агенція гарантування інвестицій — страхування 

некомерційних ризиків.  

16. Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок — захист 

іноземних інвесторів у країнах-реципієнтах.  

17.  Всесвітній банк, його діяльність в Україні.  

18. Функції та кредитні механізми регіональних банків розвитку.  

19.  Спільне й відмінне у діяльності МБРР і регіональних банків розвитку.  

20.  Європейський валютний союз, перспективи його розвитку.  

21. . Принципи організації і фінансування Європейського валютного союзу.  

22. Європейський банк реконструкції і розвитку — мета діяльності та програми, 

що здійснюються.  

23. Європейський банк реконструкції і розвитку, його діяльність в Україні.  

24. Інститути міжнародних розрахунків: призначення, типи, функції.  

25.  Банк міжнародних розрахунків: історія створення, організація та 

управління, функції.  

26.  Електронні системи грошових міжнародних переказів: склад, призначення, 

перспективи розвитку.  

27.  Клірингові системи міжнародних розрахунків: поняття, досвід 

функціонування.  

28.  Перспективи використання мережі Інтернет для міжнародних розрахунків.  

29.  Київський міжнародний банк, його валютні операції.  

30. Стан та перспективи удосконалення взаємодії України з міжнародними 

фінансовими організаціями.  

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 



 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

- залік 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

1. Особливості інтеграції міжнародної фінансової діяльності на сучасному 

етапі розвитку світової економіки.  

2.  Інструменти регулювання міжнародної фінансової діяльності. Поняття 

світової фінансової системи.  

3.  Поняття та роль у світовому господарстві світових фінансових центрів.  

4. Причини створення і принципи функціонування світових фінансових 

центрів.  

5. Особливості функціонування провідних фінансових центрів розвинених 

країн.  

6. Особливості діяльності фінансового центру Нью-Йорка. Особливості 

функціонування фінансового центру Лондона. Особливості діяльності 

фінансового центру Токіо.. Особливості функціонування фінансових центрів 

Цюріха, Парижа та Люксембурга.  

7. Причини швидкого розвитку фінансових центрів Азії. Особливості 

функціонування фінансових центрів Арабського Сходу.  

8. Переваги офшорних зон для ведення банківського бізнесу.  

9. . Особливості фінансової діяльності в офшорних центрах.  

10. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті європейської 

інтеграції.  

11. . Значення введення “євро” для розвитку європейських фінансових центрів.  

12. Причини виникнення і мета діяльності міжнародних фінансових 

організацій.  

13. Класифікація міжнародних фінансових організацій.  

14.  Роль міжнародних фінансових організацій у глобалізації світового 

господарства.  

15.  Офіційна міжнародна допомога розвиткові: суб’єкти та види.  

16. Інструменти офіційної міжнародної допомоги розвиткові.  

17. Поняття про системні, структурні та інвестиційні проекти міжнародних 

фінансових організацій.  

18. Передумови заснування та еволюція Міжнародного валютного фонду. Мета 

діяльності та функції Міжнародного валютного фонду. Організаційна структура 

Міжнародного валютного фонду, функції його органів.  



19. Вплив фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду на економіки 

країн, що розвиваються.  

20.  Об’єктивні передумови виникнення міжнародних банків.  

21. Класифікація міжнародних банків та їх приклади 

22. Цілі діяльності, функції Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 38. 

Цілі діяльності, функції Міжнародної асоціації розвитку.  

23. Цілі діяльності, функції Міжнародної фінансової корпорації.  

24. Цілі діяльності та функції Багатостороннього агентства з інвестиційних 

гарантій.  

25. Мета створення Міжнародного центру врегулювання інвестиційних 

суперечок.  

26. Мета створення регіональних міжнародних банків розвитку.  

27. Мета діяльності, функції регіональних міжнародних банків розвитку.  

28. Особливості міжнародних фінансових організацій Європи.  

29. Регіональні міжнародні фінансові організації Азії та Тихого океану.  

30. Міждержавні фінансові організації Америки, їх роль у розвитку країн 

регіону. Арабські міждержавні фінансові організації, їх склад, особливості 

діяльності.. Міждержавні фінансові організації Африки.   

 

  

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 68-74 

Достатньо 60-67 

Незадовільно 0-59 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

1. Пол А. Самуельсон, Вильям Д. Норджаус. Экономика: Пер. с англ. — М.: 

БИНОМ, 2017. — 800 с.  

2. Міднародна економіка: Підручник / За ред. А. П. Руменцева. — К.: Знання-

Прес, 2013. — 447 с.  

3. Дэниелс Джоон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и 

деловые операции: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 2014. — 784 с.  

4. Міжнародно-правові акти протидії корупції: Збірка документів. Пер. з іноз 

мов./ Передмова акад. НАН України О.Л. Копиленка; Інститут законодавства 

Верховної Ради України. К. : Видавництво «Людмила», 2018. 588 с. 

5. Формування та реалізація публічної політики в умовах глобалізації: 

монографія / авт. кол.: В.І. Шарий та ін.; за заг. ред. В.І. Шарого. Черкаси: 

Видавець Чабаненко Ю.А., 2018 382 с. 

6. Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів: навч. 

посіб. / Вітер Д. В. [та ін.]; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 



природокористування України. - К.: Інтерсервіс, 2013. - 152 с. 

7. Закон України «Про основи національної безпеки України» // 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15  

8. Закон  України  «Про  участь  України  в  міжнародних  операціях  з 

підтримання  миру  і  безпеки»  //  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/613-14  

9. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27 червня 

2014 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011  

10. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-

Атлантичного договору від 9 липня 1997 р. // 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_002  

11. Хартія Україна-США про стратегічне партнерство від 19 грудня 2008 р. // 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/840_140  

12. A European security concept for the 21
st
 century. – Brussels: Royal Institute for 

International Relations (IRRI-KIIB), 2003. – Режим доступу: 

http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep1.U560.pdf   

13. A Secure Europe in a better world. European Security Strategy. Adopted at the 

European Council meeting in Brussels, December 12, 2003. – Режим доступу:   

http://ue.eu.int/solana/docs/031208ESSIIEN.pdf 

14. Report of the Implementation of the European Security Strategy: Providing 

Security in a Changing World // 

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf 

15. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North 

Atlantic Treaty Organisation, Lisbon, 2010. // 

https://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf   

16. Вісник Національного банку України.  

17. . Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Дод. до журн. 

“Вісник Національного банку України”.  

18.  www/bank.gov.ua — Національний банк України: Банківська система. 

Статистика. Довід. банків України.  

19. . www.bank.ukrbiz.net — Фінансовий і банківський ГІД: Банки в Internet  

20.  www.moneypage.com/emoney — Банки в Internet.  

21. Адреси окремих банків: www. procreditbank.com.ua — Pro Kredit Bank 

(Україна). www.worldbank.org — Всесвітній банк. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/613-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/840_140
http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep1.U560.pdf
http://ue.eu.int/solana/docs/031208ESSIIEN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf
https://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf

