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Фінансові системи зарубіжних країн 

Вибіркова дисципліна  

Цикл професійної та практичної  підготовки                                 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є фінансові відносини, що виникають 

на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та 

фізичними особами в зарубіжних країнах. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань з фінансових 

систем зарубіжних країн, ознайомлення з принципами побудови, основними 

тенденціями становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн. 

 

Основні завдання: 

–  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; 

–  засвоєння фінансових систем Сполучених Штатів Америки, Японії, 

Великобританії, Німеччини, Франції, Скандинавських країн, Європейського 

Союзу та країн Центральної та Східної Європи. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

Навчальна дисципліна «Фінансові системи зарубіжних країн» 

взаємопов'язана з такими дисциплінами як «Політична економія», 

«Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Гроші та кредит», «Міжнародні 

фінанси», «Основи зовнішньоекономічної діяльності». 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем. 

Тема 2. Організаційні засади бюджетного устрою в зарубіжних країнах. 

Тема 3. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. 

Тема 4. Податкові системи зарубіжних країн. 

Тема 5. Фінансова система Сполучених Штатів Америки. 

Тема 6. Фінансова система Японії. 

Тема 7. Фінансова система Великобританії. 

Тема 8. Фінансова система Німеччини. 



Тема 9. Фінансова система Франції. 

Тема 10. Фінансові системи Скандинавських країн. 

Тема 11. Фінансова система Європейського Союзу. 

Тема 12. Фінансові системи країн Центральної та Східної Європи. 

 

Вимоги до знань і умінь 

Студент повинен:  

а)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; 

б)вміти: 

 визначати 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; 

 аналізувати основні тенденції глобалізації фінансових ринків і 

спрямованість світових фінансових потоків; 

 використовувати макроекономічні показники для обґрунтування 

висновків розвитку національних економік. 

 

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 

 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю - залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес  - доц. Дулюк В.Г. 
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