
АРХІТЕКТУРА СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Мета курсу ˗ формування знань з фінансових систем зарубіжних країн, 
ознайомлення з принципами побудови, основними тенденціями становлення і 
розвитку фінансових систем зарубіжних країн. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Архітектура світової фінансової системи» 
має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Світова економіка», 
«Міжнародні фінанси», «Міжнародна податкова система» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вивчення структурної будови та класифікації фінансових 
систем зарубіжних країн; засвоєння організаційних засад бюджетного устрою в 
зарубіжних країнах; вивчення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в 
зарубіжних країнах; вивчення податкових систем зарубіжних країн; засвоєння 
особливостей міжнародного оподаткування.  

Програмні результати навчання: 
знати: принципи організації сучасних фінансових систем; роль і місце 
національних фінансових систем у системі міжнародних економічних відносин;  
особливості організації фінансових відносин у різних країнах світу; можливі 
напрямки удосконалення організації фінансів у різних країнах; особливості 
внутрішньої економічної політики зарубіжних країн; 
вміти: визначити роль і місце національних фінансових систем у сфері 
міжнародних економічних відносин; об’єктивно та грамотно оцінювати 
економічні процеси, що відбуваються у світі; аналізувати основні проблеми 
розвитку окремих національних фінансових ринків; орієнтуватися в 
особливостях національних фінансових систем− зарубіжних країн; ансових 
ринків і спрямованість світових фінансових потоків; розвитку національних 
економік;  
володіти:  системою знань про фінансові відносини, що виникають на різних 
рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами 
в зарубіжних країнах; методами аналізу проблем і перспектив розвитку 
фінансової системи України як складовою загальної світової системи; системою 
знань щодо: управління фінансами в зарубіжних країнах, бюджетних систем в 
зарубіжних країнах, особливостей розвитку податкової політики країн світу, 
особливостей побудови податкових систем у різних країнах світу. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Поняття, класифікація та склад фінансових систем. Поняття та підходи до 
визначення фінансової системи. Структурна будова та класифікація фінансових 
систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової 
системи. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у 
світовій економіці. Державні фінанси у країнах з ринковою економікою. 
Особливості формування державних доходів у зарубіжних країнах. Основи 
оподаткування. Поняття, причини та методи ухилення від сплати податків. 
Офшорний бізнес як форма мінімізації оподаткування. Чинники розширення 
суспільних видатків у країнах ринкової економіки. Закон Вагнера. Особливості 
фінансування окремих галузей соціальної сфери. Особливості фінансування 



освіти. Специфіка фінансування культури і мистецтва. Практика державно-
приватного партнерства у зарубіжних країнах. Зарубіжний досвід організації 
державних закупівель. Суверенні фонди суспільного добробуту. Зарубіжний 
досвід управління державним боргом. Фінанси Великобританії. Історичні 
аспекти становлення фінансової системи та тенденції соціально-економічного 
розвитку Британії. Загальна характеристика складових системи державних 
фінансів Великобританії. Бюджетне право і бюджетний процес у 
Великобританії. Доходи зведеного бюджету Великобританії. Особливості 
системи оподаткування. Видатки зведеного бюджету Великобританії. 
Особливості фінансування соціальної сфери. Особливості управління 
державними фінансами у Великобританії. Страховий ринок Великобританії. 
Фінансовий ринок Великобританії. Фінанси США. Основні тенденції соціально-
економічного розвитку і фінансова політика США. Органи управління 
федеральними фінансами у США. Бюджетна система і бюджетний процес у 
США. Доходи і видатки федерального бюджету США. Страховий ринок США. 
Фондовий ринок США. Фінанси Федеративної Республіки Німеччини. 
Тенденції соціально-економічного розвитку і фінансова політика ФРН. 
Територіально-політичний устрій та розподіл повноважень у сфері федеральних 
фінансів. Загальна характеристика податково-бюджетної сфери. Бюджетна 
система і бюджетний процес у ФРН. Доходи і видатки федерального бюджету 
ФРН. Місцеві бюджети ФРН. Фінансове вирівнювання. Особливості боргової 
політики ФРН. Страховий ринок ФРН. Особливості медичного страхування у 
ФРН. Фондовий ринок ФРН. Регулювання фінансового ринку у ФРН. Фінанси 
Франції. Тенденції соціально-економічного розвитку та фінансова політика 
Франції. Характеристика ланок системи державних фінансів Франції. 
Бюджетний процес у Франції. Загальна характеристика податково-бюджетної 
сфери. Доходи і видатки державного бюджету Франції. Фінансові ресурси 
місцевого самоврядування у Франції. Особливості фінансування охорони 
здоров’я у Франції. Страховий ринок Франції. Фондовий ринок Франції. 
Фінанси Японії. Загальна характеристика та особливості фінансової системи 
Японії. Особливості становлення та загальна характеристика податкової 
системи Японії. Бюджетна система та бюджетний процес у Японії. Бюджети 
місцевих органів влади та фінансове вирівнювання в Японії. Фінанси суб’єктів 
господарювання Японії. Фінанси домогосподарств Японії. Страховий ринок 
Японії. Фінансовий ринок Японії. Фінансова система Європейського Союзу. 
Економічні та історичні передумови створення Європейського Союзу (ЄС). 
Концепція будівництва загальноєвропейського дому (“План Шумана”). 
Створення Європейського економічного співтовариства та його основні 
завдання. Інтеграція країн Західної Європи в кредитно-грошовій і валютній 
сферах (“План Варнера”). Державний контроль в економіці. Економічні кризи 
70–80-х років ХХ ст. Структурна перебудова економіки. Розширення 
Європейської інтеграції та введення єдиної європейської валюти. Сучасні 
соціально-економічні показники розвитку ЄС. Характеристика 
інституціональної структури ЄС. Особливості організації Союзного бюджету. 
Характеристика доходів і видатків бюджету Європейського Союзу. Спеціальні 
фонди ЄС і фінансування окремих програм соціально-економічного розвитку. 
Кредитна діяльність ЄС, склад і структура союзної заборгованості. Проблеми та 



перспективи розвитку фінансової системи ЄС на сучасному етапі. Фінансові 
системи Скандинавських країн. Особливості соціально-економічної моделі 
розвитку Скандинавських країн. “Шведська модель” економіки. 
Характеристика бюджетної системи Швеції. Особливості фінансового 
вирівнювання. Склад і структура державних доходів і видатків у Швеції. 
Особливості системи соціального забезпечення. Міжбюджетні відносини. 
Напрямки соціально-економічного розвитку Скандинавських країн на 
сучасному етапі. Фінансові системи країн Центральної та Східної Європи. 
Економіко-географічна характеристика країн Центральної та Східної Європи 
(Австрія, Бельгія, Ірландія, Голландія, Швейцарія). Структура, модель 
економіки країн Центральної Європи. Економіко-географічна характеристика 
країн Східної Європи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, 
Болгарія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина, 
Македонія, Албанія). Післявоєнний соціально-економічний розвиток країн 
Східної Європи та його етапи. Економічні перетворення в країнах Східної 
Європи. Макроекономічна стабілізація. Реформи цін. Роздержавлення. 
Приватизація. Розвиток приватного сектору. Роль держави в економічному 
секторі. Геополітичні зміни в Східній Європі у 90-х рр. ХХ ст. Структурна 
побудова фінансових систем країн Центральної та Східної Європи – спільні та 
відмінні риси становлення і розвитку. Напрямки реформування бюджетних 
систем постсоціалістичних країн. Порівняльна характеристика складу та 
структури державних бюджетів Польщі, Болгарії, Угорщини. Особливості 
функціонування державного сектору економіки. Спільні та відмінні риси 
проведення приватизації в країнах Центральної та Східної Європи. Проблеми 
проведення приватизації. Державний кредит: структура і динаміка державного 
боргу в країнах Центральної та Східної Європи. Адаптація економічної 
політики країн Центральної та Східної вропи до інтеграційних вимог 
Європейського Союзу 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 84 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 


