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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
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о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 
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. 
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).
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р
. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Сутність міжнародних 

фінансових 

організацій (МФО), 

роль та правові 

основи їх фінансової 

діяльності 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

2. Особливості 

діяльності 

Міжнародного 

валютного фонду 

(МВФ) 

14 2 4 – – 8 – – – – – – 

3. Особливості 

діяльності Групи 

Світового банку  

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

4. Діяльність 

Міжнародного банку 

реконструкції та 

розвитку 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

5. Діяльність 

Міжнародної 

фінансової корпорації 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

6. Функціонування 

регіональних 

міжнародних 

фінансово-кредитних 

установ 

16 4 4 – – 8 – – – – – – 

7. Співпраця України з 

міжнародними 

фінансовими 

організаціями 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

 Усього годин: 90 16 18 – – 56 – – – – – – 
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1.2. Лекції 

 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 
годин 

1 2 3 

1. Сутність міжнародних фінансових організацій (МФО), роль та 

правові основи їх фінансової діяльності 

2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Роль міждержавних фінансових організації у сучасній економіці. 

Класифікація міжнародних фінансових організацій. 

Правові основи фінансової діяльності міжнародних фінансових 

організацій. 

 

2. Особливості діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Завдання Міжнародного валютного фонду. 

Організаційна структура Міжнародного валютного фонду. 

Формування фінансових ресурсів Міжнародного валютного фонду. 

Кредитні продукти Міжнародного валютного фонду. 

 

3. Особливості діяльності Групи Світового банку  2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Організаційна структура Групи світового банку. 

Діяльність Міжнародної асоціації розвитку. 

Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів. 

Багатостороннє агентство гарантування інвестицій. 

 

4. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку 2 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

Гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

 

5. Діяльність Міжнародної фінансової корпорації 2 

5.1. 

5.2. 

 

5.3. 

Мета та завдання Міжнародної фінансової корпорації. 

Характеристика  інструментів фінансування міжнародної фінансової 

корпорації. 

Індекси Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів 

ринків, що формуються 

 

6. Функціонування регіональних міжнародних фінансово-кредитних 

установ 

4 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

Діяльність міжнародних фінансових організацій Європи. 

Міжнародні фінансові організації Америки. 

Міжнародні фінансові організації Африки. 

Міжнародні фінансові організації Азії, Австралії та Океанії. 

 

7. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями 2 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

Форми відносин України з міжнародними фінансовими організаціями 

Державне регулювання проектів, що фінансуються міжнародними 

фінансовими організаціями в Україні. 

Заборгованість України перед міжнародними фінансовими 

організаціями. 

 

 Усього 16 



 5 

1.3. Семінарські заняття 

 

1.3.1. Теми та питання семінарських занять і методичні рекомендації до їх опрацювання 

 

Семінарське заняття 1  

Тема 1. Сутність міжнародних фінансових організацій (МФО), роль та правові основи 

їх фінансової діяльності 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Значення міжнародних фінансових організацій в глобалізації світового господарства. 

1.2. Причини виникнення і мета діяльності міжнародних фінансових організацій. 

1.3. Класифікація міжнародних фінансових організацій. 

1.4. Характеристика офіційної міжнародної допомоги у фінансуванні розвитку. 

1.5. Система права, що регулює фінансову діяльність МФО. 

1.6. Джерела міжнародного фінансового права, що лежать в основі діяльності міжнародних 

фінансових організацій. 

1.7. Національне законодавство України щодо її відносин з міжнародними фінансовими 

організаціями. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: міжнародні фінансові організації (МФО), фінансова діяльність МФО, 

функції МФО, міжнародне фінансове право.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту необхідно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- Роль міждержавних фінансових організації у сучасній економіці. 

- Соціально-економічне призначення (функції) МФО. 

- Ознаки, за якими класифікуються МФО.  

- Класифікація МФО за напрямами їхньої діяльності. 

- Правоздатність міжнародних фінансових організацій. 

- Реєстрація та ратифікація договорів МФО.  

- Міжнародне і національне фінансове право. 

- Базові принципи міжнародного права, що лежать в основі діяльності МФО. 

- Установчі документи та інші нормативні акти міжнародних організацій. 

- Міжнародні договори. 

- Акти міжнародних конференцій і нарад. 

- Джерела національного права, що регулюють взаємовідносини України з МФО.  

- Повноваження державних та урядових органів України у сфері її фінансових відносин з 

МФО. 

 

Семінарське заняття 2,3  

Тема 2. Особливості діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ) 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Передумови заснування та еволюція діяльності Міжнародного валютного фонду. 

2.2. Мета діяльності та функції Міжнародного валютного фонду. 

2.3. Організаційна структура Міжнародного валютного фонду та функції його органів. 

2.4. Спеціальні права запозичення Міжнародного валютного фонду 

 

3.1. Формування фінансових  ресурсів МВФ. 

3.2. Кредитні продукти Міжнародного валютного фонду. 

3.1.1. Обумовленість позик МВФ.  

3.1.2. Механізми фінансування МВФ. 

3.1.3. Кредити на основі домовленості «стенд-бай». 
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3.1.4. Механізм розширеного кредитування.  

3.1.5. Механізм фінансування додаткових резервів.  

3.1.6. Механізм компенсаційного фінансування.  

3.1.7. Екстрена допомога позиками з боку МВФ. 

3.1.8. Механізм фінансування проектів з подолання бідності та сприяння економічному 

зростанню. 

3.1.9. Механізм фінансування для подолання зовнішніх шоків. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Міжнародний валютний фонд (МВФ), спеціальні права запозичення, 

фінансові ресурси, кредитні продукти, «стенд-бай», розширене кредитування, компенсаційне 

фінансування, обумовленість позик, механізм фінансування.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту необхідно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- Роль IMF у вирішенні проблем платіжних балансів держав-членів  

- Обов’язки держав-членів IMF 

- Керівні органи IMF, їхні повноваження та порядок роботи  

- Система зваженого голосування у IMF 

- Сутність спеціальних прав запозичення (Special Drawing Rights, SDR) Міжнародного 

валютного фонду  

- Порядок розрахунку курсу SDR 

- Розрахунок відсотків по SDR 

- Звичайні ресурси IMF. 

- Запозичені ресурси IMF.  

 

Семінарське заняття 4  

Тема 3. Особливості діяльності Групи Світового банку  

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Група Світового банку, як міжнародна інвестиційна інституція. 

4.2. Мета та еволюція діяльності МБРР його організаційна структура.  

4.3. Міжнародна асоціація розвитку – фінансування розвитку найменш розвинутих країн. 

4.4. Формування капіталу Міжнародної асоціації розвитку. 

4.5. Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів. 

4.6. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: група Світового банку, інвестиційна інституція, фінансування адміністративних 
витрат, Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, позики, залучення ресурсів, надання 

позик, Міжнародна асоціація розвиту, Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів, 

Міжнародна фінансова корпорація. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- Склад Групи світового банку.  

- Стратегічні напрями діяльності Групи світового банку.  

- Органи управління Світового банку.  

- Органи управління Міжнародної фінансової корпорації. 

- Органи управління Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів.  

- Органи управління Багатостороннього агентства гарантування інвестицій. 
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- Мета та завдання Міжнародної асоціації розвиту. 

- Умови надання позик IDA. 

- Джерела залучення ресурсів IDA. 

- Мета та завдання Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів. 

- Джерела фінансування адміністративних витрат та процесуальних дій ICSID. 

- Мета та завдання Багатостороннього агентства гарантування інвестицій. 

- Умови надання гарантій з боку MAGI. 

 

Семінарське заняття 5  

Тема 4. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку на сучасному етапі.  

5.2. Процедури управління проектами Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

5.3. Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

5.4. Гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

5.5. Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, кредитні продукти, гарантії, фінансові 

умови кредитних продуктів, специфічні інвестиційні кредити, секторальні та галузеві кредити, 

Адаптивні програмні кредити, дослідні та інноваційні кредити, кредити технічної допомоги, 

кредити фінансовим посередникам, кредити відбудови у разі надзвичайних подій, структурно-

перебудовчі кредити, секторно-перебудовчі кредити, програмні структурно-перебудовчі 

кредити, спеціальні структурно-перебудовчі кредити, реабілітаційні кредити, кредити по 

зменшенню заборгованості. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- Еволюція пріоритетів Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

- Комплексні програми допомоги державам-членам з боку Міжнародного банку реконструкції 

та розвитку. 

- Види інвестиційного фінансування. 

- Валютні умови за кредитними продуктами IBRD. 

- Комісійні за кредитними продуктам IBRD. 

- Строки кредитних продуктів IBRD та терміни платежів за ними. 

 

Семінарське заняття 6  

Тема 5. Діяльність Міжнародної фінансової корпорації 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Мета та завдання Міжнародної фінансової корпорації.  

6.2. Інструменти фінансування, що пропонуються міжнародною фінансовою корпорацією. 
6.3. Індекси Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.  

6.4. Цикл фінансування проектів. 

6.5. Технічна допомога Міжнародної фінансової корпорації.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: Міжнародна фінансова корпорація, синдиковані позики, пайове фінансування, квазі-

пайове фінансування, структуроване фінансування, фінансування через посередників, 
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фінансування в місцевій валюті, муніципальне фінансування, фінансування міжнародної 

торгівлі, індекс «IFC Frontier», індекс «IFC Global», індекс «IFC Investible».  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту необхідно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- Передумови створення Міжнародної фінансової корпорації. 

- Принципи діяльності IFC. 

- Еволюція політики IFC щодо фінансування в економіки держав-членів. 

- Фінансові результати діяльності IFC. 

- Види інструментів фінансування IFC. 

- Позики за рахунок власних коштів IFC: позики категорії «А». 

- Синдиковані позики: позики категорії «В». 

- Пайове фінансування (участь у власному капіталі). 

- Квазі-пайове фінансування: позики категорії «С». 

- Фонди прямих інвестицій та боргових інструментів. 

- Критерії, яким мають відповідати проекти, що фінансуються IFC. 

- Цикл проектів, що фінансуються IFC. 

- Сутність технічної допомоги IFC та її роль в економіках країн-реципієнтів. 

- Напрямки технічної допомоги з боку IFC. 

 

Семінарське заняття 7, 8  

Тема 6. Функціонування регіональних міжнародних фінансово-кредитних установ 

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Діяльність міжнародних фінансових організацій Європи 

7.1.1. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку. 

7.1.2. Діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку. 

7.1.3. Діяльність Європейського інвестиційного банку. 

7.1.4. Діяльність Північного інвестиційного банку. 

8.1. Міжнародні фінансові організації Америки. 

8.1.1. Міжамериканський банк розвитку. 

8.1.2. Міжамериканська інвестиційна корпорація. 

8.1.3. Карибський банк розвитку. 

8.1.4. Центральноамериканський банк економічної інтеграції. 

8.1.5. Андська корпорація розвитку. 

8.1.6. Латиноамериканський резервний фонд 

8.2. Міжнародні фінансові організації Африки. 

8.2.1. Африканський банк розвитку. 

8.2.2. Банк розвитку держав Центральної Африки. 

8.2.3. Західноафриканський Банк Розвитку. 

8.3. Міжнародні фінансові організації Азії, Австралії та Океанії. 

8.3.1. Азіатський банк розвитку. 

8.3.2. Арабська нафтова інвестиційна корпорація. 

8.3.3. Арабська інвестиційна компанія. 

8.3.4. Міжарабська корпорація гарантування інвестицій. 
8.3.5. Арабський валютний фонд. 

8.3.6. Ісламський банк розвитку. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: регіональні валютно-кредитні установи, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міжамериканський банк розвитку (МаБР), 

Багатосторонній інвестиційний фонд (БІФ), Азіатський банк розвитку (АзБР), Африканський 
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банк ризику, валютно-економічний ризик, міжнародна заборгованість, "Паризький клуб", 

"Лондонський клуб". 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту необхідно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- Головні чинники заснування та значення діяльності регіональних міжнародних фінансово-

кредитних організацій і регіональних банків розвитку.  

- 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. 

- 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. 

 

Семінарське заняття 9  

Тема 7. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями 

Питання для усного опитування та дискусії 

9.1. Ініціювання, підготовка, реалізація та моніторинг проектів, що фінансуються 

міжнародними фінансовими організаціями в Україні. 

9.2. Залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги. 

9.3. Форми відносин України з міжнародними фінансовими організаціями. 

9.4. Стан виконання проектів, що фінансуються за підтримки міжнародних фінансових 

організацій  

9.5. Заборгованість України перед міжнародними фінансовими організаціями. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: Міжнародні фінансові організації, боргове навантаження, економічне зростання, 

кредитні ресурси, державні запозичення, фінансування проектів. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту необхідно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- МФО, з якими Україна підтримує ділові стосунки. 

- Роль міждержавних фінансових організацій у ринковій трансформації економіки України. 

- Система фінансових відносини України з МФО. 

- Позики Україні з боку Міжнародного валютного фонду. 

- Фінансування проектів в Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

- Фінансування проектів в Україні Міжнародною фінансовою корпорацією. 

- Фінансування проектів в Україні Європейським банком реконструкції та розвитку. 

-  Тенденції заборгованості України перед МФО. 
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1.4. Самостійна робота студентів  
Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння матеріалом із навчальної 

дисципліни. Виконання самостійної роботи дозволяє студентам розвивати самостійне 

мислення, поглиблювати засвоєні теоретичні знання. 

Самостійна робота із навчальної дисципліни складається з двох окремих завдань: 

письмових робіт по 7 темах та одного індивідуального завдання, обраного за темою наукової 

роботи. Письмова робота та індивідуальне завдання виконується у межах годин, відведених для 

самостійної роботи навчальним планом.  

Студенти виконують письмову роботу та індивідуальне завдання самостійно з одержанням 

необхідних консультацій від науково-педагогічного працівника протягом семестру. Форма 

контролю – перевірка письмових робіт та заслуховування доповіді за темою наукової роботи. 

Питання письмової роботи виносяться на підсумковий семестровий контроль.  

 

1.4.1. Теми та питання самостійних робіт 

 

Тема 1. Сутність міжнародних фінансових організацій (МФО), роль та правові основи 

їх фінансової діяльності 

Питання для самостійної роботи 

1. Роль міжнародних фінансових організації у сучасній економіці. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення написати есе на тему «Роль міжнародних фінансових організації у сучасній 

економіці» (обсяг 1 сторінка). Есе слід писати з дотриманням норм академічної доброчесності, 

текст есе має бути авторським та унікальним. 

 

Тема 2. Особливості діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ) 

Питання для самостійної роботи 

1. Підготувати презентацію про особливості функціонування Міжнародного валютного 

фонду. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення підготувати презентацію про особливості функціонування Міжнародного валютного 

фонду за наступною схемою: 1) дата заснування та історія створення; 2) мета та цілі організації; 

3) функції та завдання міжнародної фінансової організації; 4) організаційна структура 

організації; 5) особливості здійснення валютно-кредитних відносин з Україною; 6) список 

використаної літератури.  

 

Тема 3. Особливості діяльності Групи Світового банку 

Питання для самостійної роботи 

1. Підготувати презентацію про особливості функціонування Групи Світового банку (The 

World Bank Group). 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 
вивчення підготувати презентацію про особливості функціонування Групи Світового банку 

(The World Bank Group) за наступною схемою: 1) дата заснування та історія створення; 2) мета 

та цілі організації; 3) функції та завдання міжнародної фінансової організації; 4) організаційна 

структура організації; 5) особливості здійснення валютно-кредитних відносин з Україною; 

6) список використаної літератури.  

 

Тема 4. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

Питання для самостійної роботи 

1. Підготувати презентацію про особливості функціонування Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку. 
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Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення підготувати презентацію про особливості функціонування Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку за наступною схемою: 1) дата заснування та історія створення; 

2) мета та цілі організації; 3) функції та завдання міжнародної фінансової організації; 

4) організаційна структура організації; 5) особливості здійснення валютно-кредитних відносин з 

Україною; 6) список використаної літератури.  

 

Тема 5. Діяльність Міжнародної фінансової корпорації 

Питання для самостійної роботи 

1. Підготувати презентацію про особливості функціонування Міжнародної фінансової 

корпорації. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення підготувати презентацію про особливості функціонування Міжнародної фінансової 

корпорації за наступною схемою: 1) дата заснування та історія створення; 2) мета та цілі 

організації; 3) функції та завдання міжнародної фінансової організації; 4) організаційна 

структура організації; 5) особливості здійснення валютно-кредитних відносин з Україною; 

6) список використаної літератури.  

 

Тема 6. Функціонування регіональних міжнародних фінансово-кредитних установ 

Питання для самостійної роботи 

1. Підготувати презентацію про особливості функціонування однієї з регіональних 

міжнародних фінансових організацій. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення підготувати презентацію про особливості функціонування однієї з міжнародних 

фінансових організацій за наступною схемою: 1) дата заснування та історія створення; 2) мета 

та цілі організації; 3) функції та завдання міжнародної фінансової організації; 4) організаційна 

структура організації; 5) особливості здійснення валютно-кредитних відносин з Україною; 

6) список використаної літератури. Студент обирає регіональну міжнародну фінансову 

організацію для підготовки презентації з наведеного нижче переліку, відповідно до його 

порядкового номеру в журналі обліку успішності. 

Регіональні міжнародні валютно-кредитні організації 

1. Міжамериканський банк розвитку – МаБР (Inter – American Development Bank – IDB) 

2. Ісламський банк розвитку – ІБР (Islamic Development Bank – IDB). 

3. Азіатський банк розвитку – АзБР (Asian Development Bank – ADB) 

4. Африканський банк розвитку – АфБР (African Development Bank – ADB) 

5. Європейський банк реконструкції і розвитку – ЄБРР (The European Bank for Reconstruction 

and Development – EBRD) 

6. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

7. Європейський центральний банк (ЄЦБ) 

 

Тема 7. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями 

Питання для самостійної роботи 

1. Динаміка заборгованості України перед міжнародними фінансовими організаціями. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення побудувати таблицю чи діаграму в якій потрібно відобразити динаміку заборгованості 
України перед міжнародними фінансовими організаціями.  



 12 

1.5. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) за тематикою навчальної дисципліни 

виконується у вигляді наукової роботи у межах годин, відведених для самостійної роботи. 

 

1.5.1. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання 
Тема наукової роботи обирається студентом добровільно з наведеного нижче переліку та 

закріплюється за ним науково-педагогічним працівником на початку семестру. Наукова робота 

– це самостійно виконане наукове дослідження певної проблеми, яке відповідає науковим 

принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку та обґрунтовані висновки.  

Підготовка наукової роботи у такій формі передбачає таку структуру:  

1. Вступ (розкрити актуальність). До 1 сторінки  

2. Перший розділ (зробити порівняльний аналіз думок вчених щодо теоретичних 

аспектів проблеми та/або основних визначень. Обов’язково із реальними 

посиланнями на реальні джерела). 3-4 сторінки  

3. Другий розділ – аналіз фактичних та статистичних даних за останні 5 років. 

Обов’язково із реальними посиланнями на реальні джерела. Дані обов’язково 

подати у таблицях чи діаграмах. Має бути багато таблиць.  Від 5 сторінок. 

4. Третій розділ – формулювання виявлених проблем за проведеним аналізом в 

2 розділі та розробка напрямів удосконалення цих проблем. 1-2 сторінки.  

5. Висновки. До 1 сторінки. 

6. Список використаних джерел. Не обмежена кількість – основне, щоб це були ті 

джерела, які Ви дійсно використали, можна інтернет-джерела.  

Форма контролю – перевірка правильності виконання ІНДЗ із врахуванням самостійності, 

творчості, правильності розрахунків і вмінням захистити результати дослідження.  

Доопрацьована наукова робота, що виконана за обраною темою, може бути заслухана на 

студентському науково-дослідному гуртку та подана на конкурс студентських наукових робіт з 

дотриманням установлених вимог. Результати наукової роботи можуть публікуватись у 

вітчизняному чи закордонному науковому виданні у формі статті, доповідатись на міжнародній, 

закордонній, всеукраїнській чи університетській конференціях з публікацією або без публікації 

тез, за що студенти одержують додаткові бали. 

 
1.5.2. Теми наукових робіт 

1. Становлення та розвиток відносин України з міжнародним валютним фондом. 
2. Особливості діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку в умовах 

світових глобалізаційних процесів.  
3. Реалізація проєктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в Україні. 
4. Аналіз впливу міжнародних фінансових організацій на економічне зростання України.  
5. Ризики та можливості партнерства України з міжнародними фінансовими 

організаціями.  
6. Забезпечення результативності реалізації в Україні проектів з використанням ресурсів 

міжнародних фінансових організацій.  
7. Підтримка міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку в 

національних валютах.  
8. Використання Україною кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій. 
9. Вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову політику України.  
10. Особливості інвестиційного кредитування за участі міжнародних фінансових 

організацій.  
11. Проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.  
12. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в умовах 

інтеграції у світовий економічний простір.  
13. Історичні та сучасні аспекти співпраці України з міжнародним валютним фондом. 
14. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні платіжних балансів. 
15. Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 
16. Сучасні тенденції та перспективні напрями реформування міжнародного валютного 

фонду. 
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17. Міжнародний валютний фонд і Україна: історія співробітництва та сучасний стан 
відносин.  

18. Аналіз проблем регулювання валютних курсів і створення глобальної валюти 
Міжнародним валютним фондом.  

19. Група Світового банку в системі міжнародних валютно-кредитних інституцій. 
20. Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку міжнародної валютної системи. 
21. Роль міжнародних фінансових організацій у трансграничному русі капіталів. 
22. Особливості сучасного міжнародного ринку капіталів та роль міжнародних 

фінансових організацій у його діяльності. 
23. Діяльність Світового банку на міжнародному ринку капіталів. 

 
 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
1. Значення міжнародних фінансових організацій в глобалізації світового господарства. 

2. Причини виникнення і мета діяльності міжнародних фінансових організацій. 

3. Класифікація міжнародних фінансових організацій. 

4. Характеристика офіційної міжнародної допомоги у фінансуванні розвитку. 

5. Система права, що регулює фінансову діяльність МФО. 

6. Джерела міжнародного фінансового права, що лежать в основі діяльності 

міжнародних фінансових організацій. 

7. Національне законодавство України щодо її відносин з міжнародними фінансовими 

організаціями. 

8. Передумови заснування та еволюція діяльності Міжнародного валютного фонду. 

9. Мета діяльності та функції Міжнародного валютного фонду. 

10. Організаційна структура Міжнародного валютного фонду та функції його органів. 

11. Спеціальні права запозичення Міжнародного валютного фонду 

12. Формування фінансових  ресурсів МВФ. 

13. Кредитні продукти Міжнародного валютного фонду. 

14. Обумовленість позик МВФ.  

15. Механізми фінансування МВФ. 

16. Кредити на основі домовленості «стенд-бай». 

17. Механізм розширеного кредитування.  

18. Механізм фінансування додаткових резервів.  

19. Механізм компенсаційного фінансування.  

20. Екстрена допомога позиками з боку МВФ. 

21. Механізм фінансування проектів з подолання бідності та сприяння економічному 

зростанню. 

22. Механізм фінансування для подолання зовнішніх шоків. 

23. Група Світового банку, як міжнародна інвестиційна інституція. 

24. Мета та еволюція діяльності МБРР його організаційна структура.  

25. Міжнародна асоціація розвитку – фінансування розвитку найменш розвинутих країн. 

26. Формування капіталу Міжнародної асоціації розвитку. 

27. Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів. 

28. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій. 

29. Завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку на сучасному етапі.  

30. Процедури управління проектами Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

31. Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

32. Гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

33. Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку. 

34. Мета та завдання Міжнародної фінансової корпорації.  
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35. Інструменти фінансування, що пропонуються міжнародною фінансовою 

корпорацією. 

36. Індекси Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що 

формуються.  

37. Технічна допомога Міжнародної фінансової корпорації.  

38. Діяльність міжнародних фінансових організацій Європи 

39. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку. 

40. Діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку. 

41. Діяльність Європейського інвестиційного банку. 

42. Діяльність Північного інвестиційного банку. 

43. Міжнародні фінансові організації Америки. 

44. Міжамериканський банк розвитку. 

45. Міжамериканська інвестиційна корпорація. 

46. Карибський банк розвитку. 

47. Центральноамериканський банк економічної інтеграції. 

48. Андська корпорація розвитку. 

49. Латиноамериканський резервний фонд 

50. Міжнародні фінансові організації Африки. 

51. Африканський банк розвитку. 

52. Банк розвитку держав Центральної Африки. 

53. Західноафриканський Банк Розвитку. 

54. Міжнародні фінансові організації Азії, Австралії та Океанії. 

55. Азіатський банк розвитку. 

56. Арабська нафтова інвестиційна корпорація. 

57. Арабська інвестиційна компанія. 

58. Міжарабська корпорація гарантування інвестицій. 

59. Арабський валютний фонд. 

60. Ісламський банк розвитку. 

61. Ініціювання, підготовка, реалізація та моніторинг проектів, що фінансуються 

міжнародними фінансовими організаціями в Україні. 

62. Форми відносин України з міжнародними фінансовими організаціями. 

63. Стан виконання проектів, що фінансуються за підтримки міжнародних фінансових 

організацій.  

64. Заборгованість України перед міжнародними фінансовими організаціями. 

 

1.6.2. Структура залікового білета 

1. Тестові завдання. 

1. Який регіональний банк не стягує процентів за наданий кредит? 

А) Європейський банк реконструкції та розвитку; 

Б) Міжамериканський банк розвитку; 

В) Африканський банк розвитку; 

Г) Азіатський банк розвитку; 

Д) Ісламський банк розвитку 

2. Якою міжнародною організацією розроблено стандарт (стандартні компоненти) 

платіжного балансу: 

А) МБРР; 

Б) МВФ; 

В) ООН; 

Г) ЄБРР; 

Д) банком міжнародних розрахунків. 

 

… 
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30. Яка з організацій, вказаних нижче, не вимагає урядових гарантій при наданні позик? 

А) МБРР; 

Б) МФК; 

В) МАР; 

Г) БАГІ. 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатком 1 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 28 серпня 2020 року, протокол № 1).   

З навчальної дисципліни передбачено проведення 8 лекційних занять. Отже, студент 

може набрати під час лекцій таку кількість балів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл балів для лекцій з навчальної дисципліни 
 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій/балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Денна 8 1,5 2,5 4,0 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» денної форми навчання передбачено проведення 9 семінарських занять.  

За результатами семінарського заняття кожному студенту до відповідного документа 

обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав 

протягом заняття. 
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Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п. 4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 28 серпня 2020 року, протокол № 1). 

2.4. Обсяг балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни  розподіляється 

пропорційно за виконання 7 письмових робіт (1 письмова робота по кожній темі). Залежно від 

їх обсягу та складності, студент може одержати не більше 7 балів.  

Індивідуальне завдання виконане за пропонованою темою наукової роботи оцінюються 

окремо та складає не більше 13 балів. Загалом за виконання самостійної роботи студент денної 

форми навчання може одержати максимально 20 балів. 

Перерозподіл балів, в межах максимально можливої кількості їх одержання за виконану 

самостійну роботу, наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Розподіл балів для самостійної роботи  з навчальної дисципліни  
 

 

№ 

з/п 

 

Алгоритм нарахування 

балів 

Номер теми / кількість балів 
Разом балів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Максимальна кількість 

балів за одну письмову 

роботу з відповідної теми 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 

2 

Максимальна кількість 

балів за індивідуальне 

завдання, виконане у 

вигляді наукової роботи 

13,0 13,0 

 Усього балів  20,0 

 

2.5. За семестровий контроль, що проводиться у формі заліку з навчальної дисципліни, 

студент денної форми навчання може максимально одержати 30 балів.  Шкала визначення 

кількості балів та критерії оцінювання знань студентів за результатами семестрового контролю, 

подана у табл. 4.6 підпункту 4.5.1 Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права (затвердженого 28 серпня 2020 року, 

протокол № 1). 

Перерозподіл балів, в межах максимально можливого одержання їх кількості за надані 

студентами відповіді в письмовій формі відповідно на тестові завдання екзаменаційного білета,  

наведено в табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Розподіл балів для семестрового контролю з навчальної дисципліни  
 

№ з/п Алгоритм нарахування балів 

Номер питань екзаменаційного 

білета / кількість балів Разом 

балів 
1 

1. 
Максимальна кількість балів за письмову 

відповідь на тестові завдання 
30 30,0 

 Усього балів 30 30,0 
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