
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. 

Дисципліна «Архітектура світової фінансової системи» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Глобальна макроекономічна 
політика», «Методологія дослідження світової кон'юнктури», «Транснаціоналізація 
світової економіки», «Міжнародне економічне право», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Глобальні проблеми світового господарства й міжнародних 
економічних відносин», «Методологія формування інституціонального механізму 
регулювання міжнародного поділу праці». 

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; фінансових 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. Державні фінанси у країнах з 
ринковою економікою. Фінанси Великобританії. Фінанси США. Фінанси 
Федеративної Республіки Німеччини. Фінанси Франції. Фінанси Японії. Фінансова 
система Європейського Союзу. Фінансові системи Скандинавських країн. Фінансові 
системи країн Центральної та Східної Європи. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 


