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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.
Її досягнення передбачає розв’язання таких завдань:
• ознайомитися з сутністю міжнародної фінансової діяльності та
роллю в ній фінансово-кредитних організацій;
• вивчити структуру та функції міжнародно-кредитних організацій;
• пізнати якомога більше про причини виникнення, призначення, принципи діяльності та склад операцій світових фінансових
центрів;
• набути знання про міжнародну банківську діяльність, види банків, що здійснюють міжнародні фінансові операції, склад послуг, які вони надають суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, а також навчитися взаємодіяти з ними;
• зрозуміти основні цілі діяльності, завдань, операцій і ролі у світовій економіці Міжнародного валютного фонду і Всесвітнього
банку;
• ознайомитися з регіональними міжнародними фінансовими організаціями, їх типами, функціями у міжнародній фінансовій
діяльності та значенням для розвитку економіки територіально
зосереджених країн;
• зрозуміти цілі європейської економічної, зокрема й фінансової,
інтеграції, переваг утворення Європейського валютного союзу
та принципів його функціонування;
• набути знання про основні організаційні форми здійснення
міжнародних розрахунків, призначення та принципи функціонування Банку міжнародних розрахунків, електронних систем
грошових розрахунків, клірингових систем і зрозуміти перспективи використання Інтернету для міжнародних розрахунків;
• сформувати уявлення про участь України в діяльності міжнародних фінансових організацій, їх діяльність в Україні та зміст
їхніх програм для України.
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Вивчення дисципліни має дати студенту змогу самостійно визначити необхідність співпраці суб’єктів господарювання з міжнародними фінансово-кредитними організаціями (МФК) для досягнення
конкретних цілей, обґрунтовувати вибір конкретних МФК представників і здійснюваних ними програм для участі в них.
Засвоєння дисципліни поглиблює знання, отримані під час вивчення курсів “Фінанси”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародні фінансовокредитні відносини”, та пов’язані з ними курси “Міжнародні
розрахунково-кредитні та валютні операції”, “Валютно-фінансовий
механізм зовнішньоекономічної діяльності”, “Фінансова діяльність
суб’єктів господарювання”.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ”
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Змістовий модуль ІІ. Регіональні
МФКО та інститути міжнародних
розрахунків
Регіональні міжнародні
фінансово-кредитні установи

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.
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Поняття й умови формування світових фінансових центрів. Ознаки світових фінансових центрів та їх види.
Фінансові центри розвинених 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, 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. Перспективи приєднання Лондона та фінансових центрів Східної Європи до Європи.
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]
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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.
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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]
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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]
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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 клі-
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рингові 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]
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота — це спосіб перевірки рівня знань та навичок,
набутих студентом під час вивчення дисципліни.
Вона виконується у вигляді доповіді, підготовленої на одну із запропонованих тем. Тему за власним вибором необхідно погодити з
викладачем.
Базою для написання роботи слугують рекламні, інформаційні та звітні матеріали, що їх видають фінансово-кредитні організації, для власних потенційних клієнтів. Їх можна отримати або в
консультаційно-інформаційній службі вибраної фінансової установи, або ж на її інформаційній сторінці в мережі Інтернет.
Контрольна робота повинна містити загальні відомості про
фінансово-кредитну організацію, її операції, програми, що здійснюються в Україна, а також правила надання нею окремих послуг. У додатку наводяться реальні матеріали: звіти, положення про надання
послуг тощо.
Загальний обсяг контрольної роботи — 15–20 сторінок.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
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 країн
СНД.
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.
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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.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Причини виникнення, роль у світовій економіці та основні форми світових фінансових потоків.
2. Особливості інтеграції міжнародної фінансової діяльності на сучасному етапі розвитку світової економіки.
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3. Інструменти регулювання міжнародної фінансової діяльності.
4. Поняття світової фінансової системи.
5. Поняття та роль у світовому господарстві світових фінансових
центрів.
6. Причини створення і принципи функціонування світових фінансових центрів.
7. Особливості функціонування провідних фінансових центрів розвинених країн.
8. Особливості діяльності фінансового центру Нью-Йорка.
9. Особливості функціонування фінансового центру Лондона.
10. Особливості діяльності фінансового центру Токіо.
11. Особливості функціонування фінансових центрів Цюріха, Парижа та Люксембурга.
12. Причини швидкого розвитку фінансових центрів Азії.
13. Особливості функціонування фінансових центрів Арабського
Сходу.
14. Переваги офшорних зон для ведення банківського бізнесу.
15. Особливості фінансової діяльності в офшорних центрах.
16. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті європейської інтеграції.
17. Значення введення “євро” для розвитку європейських фінансових центрів.
18. Причини виникнення і мета діяльності міжнародних фінансових
організацій.
19. Класифікація міжнародних фінансових організацій.
20. Роль міжнародних фінансових організацій у глобалізації світового господарства.
21. Офіційна міжнародна допомога розвиткові: суб’єкти та види.
22. Інструменти офіційної міжнародної допомоги розвиткові.
23. Поняття про системні, структурні та інвестиційні проекти міжнародних фінансових організацій.
24. Передумови заснування та еволюція Міжнародного валютного
фонду.
25. Мета діяльності та функції Міжнародного валютного фонду.
26. Організаційна структура Міжнародного валютного фонду, функції його органів.
27. Власний капітал міжнародного валютного фонду, принципи його
формування.
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28. Правила здійснення кредитних операцій Міжнародного валютного фонду.
29. Характеристика звичайних механізмів кредитування, спеціальних механізмів фінансування, пільгового кредитування Міжнародним валютним фондом.
30. Вплив фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду на
економіки країн, що розвиваються.
31. Об’єктивні передумови виникнення міжнародних банків.
32. Провідні тенденції міжнародної банківської справи.
33. Класифікація міжнародних банків та їх приклади.
34. Банківські операції на міжнародних ринках: склад та характеристика.
35. Транснаціональні комерційні банки та їх роль у світовій економіці.
36. Призначення та склад Групи Всесвітнього банку.
37. Цілі діяльності, функції Міжнародного банку реконструкції та
розвитку.
38. Цілі діяльності, функції Міжнародної асоціації розвитку.
39. Цілі діяльності, функції Міжнародної фінансової корпорації.
40. Цілі діяльності та функції Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій.
41. Мета створення Міжнародного центру врегулювання інвестиційних суперечок.
42. Мета створення регіональних міжнародних банків розвитку.
43. Мета діяльності, функції регіональних міжнародних банків розвитку.
44. Особливості міжнародних фінансових організацій Європи.
45. Регіональні міжнародні фінансові організації Азії та Тихого океану.
46. Міждержавні фінансові організації Америки, їх роль у розвитку
країн регіону.
47. Арабські міждержавні фінансові організації, їх склад, особливості діяльності.
48. Міждержавні фінансові організації Африки.
49. Європейський банк реконструкції та розвитку: мета утворення,
основні операції.
50. Фінансові програми, які здійснює Європейський банк реконструкції та розвитку.
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51. Проблеми і перспективи діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні.
52. Особливості функціонування субрегіональних банків розвитку.
53. Європейський валютний союз: етапи становлення, принципи
функціонування.
54. Структура керівних органів Європейської системи центральних
банків.
55. Євро — перша міжнародна регіональна повноцінна валюта.
56. Грошово-кредитна політика Європейського центрального банку
за сучасних умов.
57. Перспективи розвитку Європейського валютного союзу.
58. Причини створення і роль у міжнародній фінансовій системі Банку міжнародних розрахунків.
59. Основні функції, напрями діяльності Банку міжнародних розрахунків.
60. Операції Банку міжнародних розрахунків як банку центральних
банків.
61. Послуги системи електронних платежів СВІФТ, порядок їх надання.
62. Принципи функціонування, склад послуг, що надаються системою електронних платежів ТАРГЕТ.
63. Особливості та переваги клірингових систем міжнародних розрахунків.
64. Можливості мережі Інтернет для здійснення безготівкових розрахунків у міжнародному господарському обміні.
65. Основні програми підтримки малого та середнього бізнесу, що їх
здійснюють міжнародні фінансові організації в Україні.
66. Порядок підготовки документів і надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями щодо програм підтримки розвитку приватного підприємництва в Україні.
67. Ефективність міжнародної фінансової допомоги у розвитку економіки України.
68. Співпраця України з зарубіжними фінансовими організаціями:
позитивний і негативний досвід.
69. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом.
70. Основна тема і результати діяльності Всесвітнього банку в Україні.
71. Стратегія допомоги Україні Всесвітнім банком.
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72. Головне завдання і здобутки діяльності в Україні Європейського
банку реконструкції та розвитку.
73. Перспективи інтеграції України до Європейського валютного
союзу.
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