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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

формування теоретичних знань щодо функціонування

міжнародних банківських установ, здійснювані ними

операції та послуги.

- засвоїти суть, значення, будову, класифікацію, порядок 

створення та функціонування міжнароних банківських 

установ;

- вміти розрізняти та виконувати банківські операції, 

знати їх законодавчу основу;

- здійснювати аналіз та економічну інтерпретацію 

банківської інформації і робити обґрунтовані висновки;

- набути навичок практичного використання 

теоретичних знань у практичній діяльності на робочому 

місці в банківській установі.



Загальні компетенції
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні компетенції
СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури.

СК3. 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).

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку.

СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.



Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем.

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.

ПР05. 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).

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
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:
Тема 1. Історичний аспект виникнення і розвитку 

банківських систем

Тема 2. Європейська банківська система

Тема 3. Група Світового банку

Тема 4. Міжнародний валютний фонд

Тема 5. Банк міжнародних розрахунків

Тема 6. Європейський банк реконструкції та 

розвитку

Тема 7. Регіональні міжнародні кредитно-

фінансові установи

Тема 8. Міжнародні клуби кредиторів

Тема 9. Офшорний банківський бізнес
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