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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Міжнародні фінансові організації 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 2.1 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – четвертий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 34 

 % від загального обсягу – 38 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 47 

 семінарські заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 53 

 самостійна робота (годин) – 56 

 % від загального обсягу – 62 

 тижневих годин:   
 аудиторних занять – 2,0 

 самостійної роботи – 3,3 

 3) заочна форма навчання:  не передбачена 

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 
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 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО 4. Гроші і кредит 

 2) супутні дисципліни – ППО 7. Міжнародні економічні відносини 

 3) наступні дисципліни – ППО 20. Фінансовий ринок 

ППВ 10.1. Фінанси країн ЄС 

ППВ 10.2. Фінанси зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

СК 12. Розуміння особливостей функціонування міжнародних фінансових 

організацій у сфері банківської та страхової діяльності. 

Результати 

навчання 

ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 26. Застосовувати набуті знання з фінансів зовнішньоекономічної 

діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах. 

ПР 28. Визначати особливості формування фінансів країн Європейського 

Союзу та функціонування міжнародних фінансових організацій у сфері 

банківської та страхової діяльності. 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і 

процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) розкривати зміст міжнародних фінансових організацій (МФО);  

1.2) відтворювати сутність та правові засади функціонування міжнародних фінансових 

організацій (МФО); 

1.3) називати основні поняття, терміни та категорії, що складають суть МФО; 

1.4) описувати принципи та механізми функціонування міжнародних організацій, критерії 

ефективності їх діяльності. 
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2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст механізму функціонування спеціалізованих МФО; 

2.2) обговорювати особливості функціонування та діяльності міжнародних міжурядових 

регіональних організацій; 

2.3) описувати основні цілі діяльності, операції та роль у світовій економіці Міжнародного 

валютного фонду і Всесвітнього банку; 

2.4) ідентифікувати повноваження державних і урядових органів України у сфері фінансових 

відносин з МФО. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) класифікувати МФО за напрямами їх діяльності, порядком реєстрації та ратифікацією 

договорів; 

3.2) демонструвати вміння здійснювати аналіз функціонування Міжнародного валютного 

фонду та Світового банку; 

3.3) інтерпретувати структуру та функції міжнародно-кредитних організацій; 

3.4) визначати причини виникнення, призначення, принципи діяльності та склад операцій 

світових фінансових центрів. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і 

наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) дискутувати щодо ролі МФО у світовому економічному розвитку, трансграничному русі 

капіталів, роботі міжнародних фінансових ринків, формуванні міжнародної валютної 

системи і регулюванні платіжних балансів; 

4.2) досліджувати функції та роль міжнародних неурядових організацій в сучасній системі 

міжнародних фінансових відносин; 

4.3) протиставляти і критично оцінювати результати співпраці України з МФО та проблеми 

державного регулювання цього процесу. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) систематизувати основні напрями співробітництва України з міжнародними 

фінансовими організаціями; 

5.2) упорядковувати функції спеціалізованих фінансово-кредитних установ у системі ООН; 

5.3) узагальнювати основні  системні, структурні та інвестиційні проекти міжнародних 

фінансових організацій; 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) виявляти на основі аналізу різних інформаційних джерел особливості сучасного стану 

співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями; 

6.2) оцінювати сучасні тенденції зовнішньої заборгованості країн світу; 

6.3) аналізувати наслідки реалізації цільової функції МФО у країнах-реципієнтах; 

6.4) проводити оцінку реалізації цільової функції Міжнародного валютного фонду та 

Світового банку, з урахуванням їх характерних рис. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) визначати основні напрями співробітництва України з міжнародними фінансовими 

організаціями. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

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

основи їх фінансової діяльності 

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. 

 

Тема 2. Особливості діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ) 

Передумови заснування МВФ. 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. 

 

Тема 3. Особливості діяльності Групи Світового 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). 

МАР: мета діяльності та джерела фінансування. Особливості МАР-кредитування, 
кредитний портфель. 

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 і іноземними інвесторами. Консультативна діяльність щодо 

іноземного інвестування. 

 

Тема 4. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

Мета та еволюція діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) його 

організаційна структура, формування ресурсів, кредитна політика. Завдання Міжнародного банку 
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реконструкції та розвитку на сучасному етапі. Процедури управління проектами Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку.  

Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кредитні операції 

МБРР: інвестиційні позики та системні кредити на структурну перебудову економіки. Види 

інвестиційного фінансування. 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. Гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку. МБРР і спільне 

фінансування. Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку. Ефективність кредитної діяльності МБРР. 

 

Тема 5. Діяльність Міжнародної фінансової корпорації 

Передумови створення Міжнародної фінансової корпорації. Мета та завдання 

Міжнародної фінансової корпорації (МФК). МФК: види діяльності, акціонерний капітал, 

кредитно-інвестиційна діяльність. Принципи діяльності МФК. Еволюція політики IFC щодо 

фінансування в економіки держав-членів. Фінансові результати діяльності МФК. 

Інструменти фінансування, що пропонуються міжнародною фінансовою корпорацією. 

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. Структуроване 

фінансування. Фінансування через посередників. Продукти та послуги з управління ризиками. 

Фінансування в місцевій валюті. Муніципальне фінансування. Фінансування міжнародної 

торгівлі. 

Сприяння МФК залученню приватними компаніями фінансових ресурсів на міжнародних 

фінансових ринках, послуги з управління фінансовими ризиками. Індекси Міжнародної 

фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що формуються. Індекс «IFC Frontier». Індекс 

«IFC Global». Індекс «IFC Investible». Цикл фінансування проектів. Технічна допомога 

Міжнародної фінансової корпорації. Напрямки технічної допомоги з боку МФК. 

 

Тема 6. Функціонування регіональних міжнародних фінансово-кредитних установ 

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. 
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Тема 7. Співпраця України з міжнародними фінансовими 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 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 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, 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 сектора, фінансування інфраструктури. 

Напрями подальшого розвитку взаємодії України з міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

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 – – – – – – 
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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 – – – – – – 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до кожної 

теми.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні завдання у формі 

наукової роботи.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи (у тому числі, індивідуальних завдань). 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у таких формах: 
- усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

- тестове опитування у Google формі, вікторини Kahoot, дискусійні обговорення 

проблемних питань на семінарських заняттях. Підсумковий семестровий контроль проводиться 

у формі заліку.  

Структура залікового білету включає 30 тестових завдань. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 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 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні джерела 
1.  Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підруч. для ВНЗ.  5-те вид. 

перероб. і доп. К., 2008.  582 с. 

2.  Ковбасюк Ю. Україна і міжнародні фінансові організації: навч. посіб. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України.  К., 2004.  40 c. 

3.  Колесник І. А., Александрова М. О. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. 

посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з напряму 

підготов. "Міжнародна економіка". К. : ДКС центр, 2011. 203 c. 

4.  Колінець Л.Б. Новий світовий фінансовий порядок: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 

2018. 360 с. 

5.  Колосова В. П. Розвиток відносин України з міжнародними фінансовими 

організаціями : монографія. Наук.-дослід. фін. ін-т Акад. фін. упр. М-ва фінансів 

України.  К., 2008.  232 c. 

6.  Лисенков Ю. М., Гусак О. Ю., Іващенко О. А., Ляшко В. П., Мещеряков В. О. 

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини : навч. посіб. Укр. держ. ун-т 

фінансів та міжнар. торгівлі.  Київ : Зовн. торгівля, 2014.  511 c. 

7.  Міжнародні організації: навч. посібник. За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., 

Кутайні З.  К.: Центр навчальної літератури, 2006.  483 с. 

8.  Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. К. : Знання, 

2012. 566 c. 

9.  Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. навч. посіб.  К.: Центр 
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учбової літератури, 2011.  280 с. 

10.  Міжнародні організації: навчальний посібник;  укладачі: Т. В. Андросова, О. В. Кот, 

В. О. Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп.  Х. : ХДУХТ, 2018.  235 с. 

11.  Патика Н. І. Міжнародні фінансові організації : навч. посіб. Відкритий міжнар. ун-т 

розв. людини "Україна".  К., 2008.  218 c. 

12.  Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких 

гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення 

зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 414. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/414-97-%D0%BF#Text 

13.  Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної 

асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон 

України від 24.06.1992 № 2402-XII.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-

12#Text 

14.  Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та 

визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за 

рахунок коштів міжнародних фінансових організацій : наказ Міністерства фінансів 

України від 1 квітня 2003 р. Х° 247. Офіц. вісн. України.  2003.  № 17.  Ст. 799.  

С. 297. 

15.  Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної допомоги на 2004-

2007 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 15. Офіц. 
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