
МОНОГРАФІЇ 
 

Колосова В.П. 
Фінанси міжнародних інституцій в Україні : монографія / В.П. 

Колосова. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016. – 504 с. 
ISBN 978-966-629-817-4 
 
У монографії розкрито сутність фінансових ресурсів 

міжнародних інституцій в економічному розвитку країни. 
Розроблено інституційні засади щодо залучення фінансової 
допомоги міжнародних фінансових інституцій. Визначено етапи 
розвитку співробітництва України з Міжнародним валютним 
фондом у межах кредитних програм та їх впливу на соціально-
економічний розвиток країни. Удосконалено положення до 
порядку підготовки, реалізації, моніторингу і завершення проектів 

економічного і соціального розвитку України та методологічні засади оцінки 
ефективності використання ресурсів міжнародних фінансових організацій. Розвинуто 
підходи до бюджетного планування залучення коштів міжнародних інституцій 
відповідно до положень програмно-цільового методу планування бюджету. 
Узагальнено та систематизовано досвід залучення міжнародної фінансової допомоги 
інших країн. 

Видання призначене для фахівців та наукових працівників, викладачів, 
студентів ВНЗ у галузі фінансів. 
 

Зам. 1368/16 
Ціна 130,00 

 
 

ЗМІСТ 
 

Передмова .......................................................................................................... 6 

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади залучення та бюджетного 

планування фінансових ресурсів міжнародних інституцій ....................... 9 

1.1. Сутність та значення фінансових ресурсів міжнародних інституцій в 

економічному розвитку країни .......................................................... 9 

1.2. Методологічні засади бюджетного планування фінансових ресурсів 

міжнародних інституцій ................................................................... 58 

1.3. Зарубіжний досвід бюджетування фінансових ресурсів міжнародних 

інституцій .......................................................................................... 79 

 

Розділ 2. Фінансові ресурси міжнародних інституцій як складова 

економічного розвитку України ..................................................................... 97 

2.1. Фінансовий механізм взаємодії  

з Міжнародним валютним фондом ................................................. 97 

2.2. Кредитні програми із Світовим банком ........................................... 131 

2.3. Кредитні програми з європейськими міжнародними фінансовими 

інституціями ................................................................................... 140 

2.4. Фінансовий механізм взаємодії з Кредитною установою для 

відбудови ........................................................................................ 190 

2.5. Секторальна бюджетна підтримка Європейського Союзу в 

Україні ............................................................................................. 194 

 



Розділ 3. Планування фінансових ресурсів міжнародних інституцій у 

державному бюджеті України ...................................................................... 215 

3.1. Механізм формування структури та змісту бюджетних програм .. 215 

3.2. Планування кредитів міжнародних фінансових інституцій у 

державному бюджеті ..................................................................... 227 

3.3. Планування в бюджеті коштів секторальної бюджетної підтримки 

ЄС ................................................................................................... 231 

3.4. Планування в бюджеті міжнародної технічної допомоги ............... 242 

 

Розділ 4. Формування видатків державного бюджету України для 

реалізації інвестиційних програм, кредитування яких здійснюють 

міжнародні інституції .....................................................................................287 

4.1. Планування видатків державного бюджету для реалізації 

інвестиційних програм, кредитування яких здійснюють міжнародні 

інституції на рівні головних розпорядників бюджетних коштів ... 287 

4.2. Аналіз виконання та результативності видатків державного бюджету 

для реалізації інвестиційних програм, кредитування яких здійснюють 

міжнародні інституції на рівні головних розпорядників бюджетних 

коштів ..............................................................................................296 

4.3. Система заходів щодо надання доступу до кредитних ресурсів ...344 

 

Розділ 5. Напрями розвитку системи залучення та бюджетного 

планування фінансових ресурсів міжнародних інституцій ....................370 

5.1. Напрями удосконалення механізмів залучення фінансових ресурсів 

міжнародних інституцій в умовах фінансової глобалізації та 

євроінтеграції ............................................................................................. 370 

5.2. Перспективне прогнозування залучення фінансових ресурсів 

міжнародних інституцій ..................................................................385 

5.3. Середньострокове прогнозування видатків державного бюджету для 

реалізації інвестиційних програм, фінансування яких здійснюють 

міжнародні інституції на рівні головних розпорядників бюджетних 

коштів ..............................................................................................399 

 

Список використаних джерел .......................................................................412 

 

Додатки .............................................................................................................453 

  



 


