
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ВППс 2. 
2. Назва: Фінансові системи зарубіжних країн. 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Самойлов П.Л. старший 

викладач каф. міжнародних економічних відносин. 

9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань, умінь та практичних навичок 

в організації сучасних фінансових систем; знати 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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
 «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародний маркетинг», «Облік у зарубіжних 

країнах», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародні фінанси» та дисциплін, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Поняття, класифікація та склад фінансових систем, загальна характеристика 

організації фінансів країн з розвинутою ринковою економікою, основи функціонування 

фінансових систем, фінансові системи нових індустріальних країн, фінансові системи країн 

Центральної та Східної Європи, фінансова система Європейського Союзу, фінансова система 

Японії, фінансова система США.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Герасимчук З.В. Міжнародні економічні відносини / З.В. Герасимчук, Л.М. Горбач. – Луцьк: 

Надстир’я, 2001. –240 с. 

2. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн. Навчальний посібник / М. І. Карлін. – К.: Кондор, 

2004. – 384 с.  

3. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу: навч. посіб.: [для студ. ВНЗ] / М. І. Карлін; 

М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2011. – 640 с.  

4. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник / Л.О. 

Миргородська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 (2008). – 240с. 

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.   

 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування. 

16. Мова викладання: Англійська. 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 
 

                                  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

                                     for the specialty 292 'International economic relations"  

1. Code: VPPs 2. 

2. Title: Financial systems of foreign countries. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 7. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Samoilov P.L., senior 

lecturer of the department of international economic relations 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must: 
 − have acquired, mastered and formed theoretical knowledge, abilities and practical skills in organizing 

modern financial systems; 

– know the role and place of national financial systems in the system of international economic 

relations;  

–  be aware of peculiarities of organizing financial relations in different countries of the world;  

–   know possible directions for improving the organization of finance in different countries as well as 

the features of domestic economic policy of foreign countries. 

10. Forms of organizing classes: training classes, individual work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Macroeconomics", "International economics", "International marketing", "Accounting in foreign 

countries", "Economics of foreign countries", "International finance" and disciplines that directly form 

the competence of an expert in the appropriate field of training. 

12. Course contents: The concept, classification and composition of financial systems. General 

description of organizing finance system in the countries with a developed market economy. 

Fundamentals of financial systems functioning. Financial systems of the new industrialized countries, 

Financial systems of the countries of Central and Eastern Europe. Financial system of the European 

Union. Financial system of Japan. Financial system of the United States. 
13. Recommended educational editions: (to make reference up to 5 sources). 
1. Gerasymchuk Z.V. International economic relations / Z.V. Gerasymchuk, L.M. Horbach. – Lutsk: 

Nadstyr`ia, 2001. – 240 p. 

2. Karlin M.I. Finance of foreign countries. teaching manual / M.I. Karlin. – K.: Condor, 2004. – 384 p. 

3. Karlin M.I. Finance of the countries of the European Union: teaching manual: [for studi. of higher 

schools] / M. I. Karlin; Ministry of Education and Science of Ukraine. – K .: Knowledge, 2011. – 640 p. 

4. Myrgorodska L.O. Financial systems of foreign countries: teaching manual / L.O. Myrgorodska –

Kyiv: Centre for Educational Literature, 2003 (2008). – 240 p. 

5. Finance of foreign countries: teaching manual / [T.O. Kizyma, N.Ya. Kravchuk, V.P. Goryn, and 

others]; edit by O. P. Kyrylenko. – Ternopil: Economic thought, 2013. – 287 p.   

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 

and role games, case methods, individual and group research assignments, using multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control: test at the end of the 7th semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (100 points): testing, oral / written questioning. 

16. Language of teaching: English. 

 
Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

 

 

Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


