
Дисципліна Фінансово – кредитні системи зарубіжних країн 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінансово – кредитні 

системи зарубіжних країн» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Основи економічної науки», «Мікро і макроекономіка», 

«Фінансова думка України», «Фінанси», «Гроші і кредит», 

«Фінанси підприємств» 

Що буде вивчатися Економічна сутність, склад та функції фінансово-кредитної 

системи. Типологія фінансово-кредитних систем. Методичні 

підходи до оцінювання ефективності функціонування фінансово-

кредитної системи. Фінансово-кредитна система США. 

Фінансово-кредитна система Великобританії. Фінансово-кредитна 

система Японії. Фінансово-кредитна система Німеччини. 

Фінансово-кредитна система Франції. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість опанувати в необхідному 

обсязі теоретичний матеріал, який включає наукові розробки 

вітчизняних та зарубіжних вчених; дати структурне розуміння 

закономірностей у сфері фінансових відносин розвинених країн. 

Розглянути загальний категоріальний апарат фінансовокредитної 

системи з урахуванням наявних розбіжностей у поглядах 

основних фінансових шкіл та сформувати широку і правильну 

уяву студентів про взаємозв'язок дисципліни «Фінансово-кредитні 

системи зарубіжних країн» з іншими професійними 

дисциплінами. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1.  Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

2. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

3. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

4. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

5. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 



6. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

7. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати автономно. 

спеціальні  

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем та їх структури. 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 

 


