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Назва навчальної 

дисципліни  
ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Викладач 

Лекції, консультації: Самарічева Тетяна Анатоліївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16), кандидат економічних наук 

Семінарські заняття, консультації: Самарічева Тетяна Анатоліївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16), кандидат економічних наук 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

t_samaricheva@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8889-4306 

GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?user=XaPzLToAAAAJ 

 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Фінансові та кредитні системи зарубіжних 

країн»: mjjctkx 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №2, пров. Володимирський, 12,  

ауд. 305: 

Самарічева Т.А.: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: електронною поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно з затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних національних 

фінансових систем зарубіжних країн та їх структури. 
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СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку. 

СК 13. Розуміння особливостей формування та функціонування фінансів країн 

Європейського Союзу. 

Результати 

навчання 

ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 26. Застосовувати набуті знання з фінансів зовнішньоекономічної 

діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах. 

ПР 28. Визначати особливості формування фінансів країн Європейського 

Союзу та функціонування міжнародних фінансових організацій у сфері 

банківської та страхової діяльності. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Дисципліна циклу професійної підготовки, курс навчання – 2-й, семестр – 4-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальної дисципліни ППО 4 «Гроші і кредит». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ППО 20 «Фінансовий ринок»; ППВ 10.1 «Фінанси країн 

ЄС»; ППВ 10.2. «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності»;  

ППВ 11.3 «Центральний банк і грошово-кредитна політика».  

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,0 кредитів ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 56 годин, 

лекційних - 16 годин, семінарських - 18 годин. 

Форма навчання  денна 

Тижневе 

навантаження 

2,0 годин аудиторних занять на тиждень, 3,3 годин самостійної роботи на 

тиждень 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн: лекції, семінарські заняття, консультації, залік. 

Онлайн: консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний 

формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

2/2/6 

Сутність та основі 

типи фінансово-

кредитних систем 

Тести, вікторина Kahoot, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,25 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

4/4/10 

Фінансові та 

кредитні  системи 

країн Європи 

Тести, вікторина Kahoot, 

дискусійні питання, 

індивдуальні завдання 

Лекція – 2,50 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

2/4/10 

Фінансові та 

кредитні системи 

країн Азії 

Тести, вікторина Kahoot, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,25 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 
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2/2/8 

Фінансові та 

кредитні системи 

країн Північнї 

Америки 

Тести, вікторина Kahoot, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,25 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

2/2/8 

Фінансові та 

кредитні системи 

країн Південної 

Америки 

Тести, вікторина Kahoot, 

дискусійні питання, 

індивідуаьні завдання 

Лекція – 1,25 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

2/2/7 

Фінансова та 

кредитні система 

Австралії 

Тести, вікторина Kahoot, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдння 

Лекція – 1,25 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

2/2/7 

Фінансові та 

кредитні системи 

країн Африки 

Тести, вікторина Kahoot, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,25 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 
 

Рекомендовані 

джерела для 

самостійної 

роботи 

1. Гербич Л. А. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019.440 с. 

2. Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних 

країн. К. : Алерта, 2010. 586 с. 

3. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: навчальний 

посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 320 с. 

4. Руденко Ю. М., Токар В. В. Фінансові системи зарубіжних країн: навч 

посіб. К.: КНЕУ, 2010. 348 с. (https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/ 

Departments/KFE/f2/Fnansov_sistemi_zarubjnih_kran.pdf) 

5. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник. [Кізима Т.О., 

Кравчук Н.Я., Горин В.П. та ін.]. За ред. О. П. Кириленко. Тернопіль: 

Економічна думка, 2013. 287 с. (http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29138/1/ 

Finance_foreign_countries.pdf) 

Методи навчання 

та форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн» 

(розміщені у Google класі «Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн» 

(код приєднання: mjjctkx) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань). 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

таких формах: 

- усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

- тестове опитування у Google формі, вікторини Kahoot, дискусійні 

обговорення проблемних питань на семінарських заняттях. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 

https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29138/1/%20Finance_foreign
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29138/1/%20Finance_foreign



