ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
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Обсяг в
годинах
2

2

Назва та стислий зміст
практичного заняття
Заняття 1. Світова фінансова
система
та
реалізація
міжнародних
фінансовокредитних відносин
Заняття
2.
Міжнародні
фінансові організації в системі
глобальних фінансів

2

Заняття
3.
Міжнародний
валютний фонд (МВФ)

2

Заняття

4.

Група

Всесвітнього банку
2

Заняття
5.
Регіональні
міжнародні
фінансовокредитні установи

2

Заняття
6.
Європейський
валютний союз

2

Заняття
7.
Інститути
міжнародних розрахунків

Мета роботи
З’ясувати значення світових фінансових
ринків та їх елементів, функціонування
міжнародного ринку кредитних ресурсів,
форм міжнародного кредиту.
З’ясувати значення
. міжнародних
фінансових організацій: міжурядових та
комерційних, глобальних, регіональних,
універсальних та спеціалізованих; основних
функцій
міжнародних
фінансових
організацій:
Розкрити поняття мети 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.
Розкрити сутність групи Всесвітнього банку
— міжнародної фінансово-кредитної та
інвестиційної інституції;. мети та еволюції
діяльності його організацій.
Розкрити
сутність
мети
діяльності
міжнародних регіональних банків розвитку,
функцій та формування капіталів, спільні
ознаки регіональних банків розвитку та
Міжнародного банку реконструкції та
розвитку
Виявити значення принципів організації і
функціонування Європейського валютного
союзу, основної мети союзу — забезпечення
стабільності єдиної європейської валюти і
ефективного
функціонування
спільної
фінансової системи; основних його функцій.
З’ясувати сутність завдань, функцій та
операцій Банку міжнародних розрахунків:
банк центральних банків, форум для
міжнародного валютного та фінансового
співробітництва, агент і довірена особа
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урядів та міжнародних
економічних
організацій при здійсненні фінансових
операцій, центр монетарних та економічних
досліджень.
Заняття
8.
Україна
і Виявити передумови і цілі фінансових
міжнародні
фінансово- відносин
України
з
міжнародними
кредитні організації
фінансово-кредитними
організаціями:
Міжнародним валютним фондом, Світовим
банком,
Європейським
союзом,
Європейським банком реконструкції і
розвитку.

