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Анотація 

Навчальна дисципліна «Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн світу» 
спрямована на формування системи знань щодо основних тенденцій та особливостей 
розвитку грошового обігу і кредитних систем зарубіжних країн; розуміння характеру 
впливу різних чинників на формування сучасних грошових, кредитних і валютних 
систем країн світу, тому враховуючи важливість даних актуальних питань, у 
навчальний план підготовки бакалавра введено дисципліну «Фінансові та кредитні 
системи зарубіжних країн світу». 

Мета вивчення дисципліни - опанувати закономірності і основні етапи 
еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних 
систем зарубіжних країн в умовах існування розвинених фінансових ринків та 
розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі 
результати навчання через знання, уміння та навички: 

  здобути знання з основних типів грошових та кредитних систем, їх специфіки 
розвитку; 

  оцінювати ситуацію та пояснити характер впливу зовнішніх факторів на 
грошову та банківську системи зарубіжних країн; 

  оцінювати стан світового фінансового ринку та грошово-кредитних ринків 
різних країн; 

  визначати шляхи розвитку те ефективного функціонування грошово-кредитних 
систем зарубіжних країн у контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів у 
фінансовій сфері. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти 
України: загальних: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, 



оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
 навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 
 здатність бути критичним і самокритичним; 
 здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у 

новій ситуації; 
 здатність працювати як у команді, так і автономно; 
 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально- 

відповідально та громадянсько-свідомо. 
фахових: 

 розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ 
економічної теорії, які стосуються грошових та банківських систем й 
узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку грошово-
кредитних систем; 

 здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і 
тенденцій розвитку грошових та кредитних систем зарубіжних країн; 

 здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на 
міжнародному та регіональних фінансових ринках; 

 вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій 
фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук 
для діагностики стану грошово-кредитниї системи; 

 здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері 
регулювання грошово-кредитних відносин;



 

 здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, 
володіти інформаційними технологіями у сфері грошових та банківських 
систем; 

 здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом 
розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і 
практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту; 

 здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері грошових та 
банківських систем; 

 здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, 
які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних 
прогнозах; 

 здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 
свою професійну підготовку у сфері грошових та банківських систем. 
Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати 

навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 
 вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які 

стосуються грошових та банківських систем й узагальнюють засади і 
закономірності функціонування та розвитку грошово-кредитних систем; 

 показати належний рівень знань у сфері грошово-кредитних систем, 
розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування 
грошової та банківської системи, термінології; 

 підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку у сфері грошових та банківських систем; 

 проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, 
обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; 

 демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і самокритичним; 

 вміти аналізувати та оцінювати стан світового фінансового ринку та 
грошовокредитних ринків різних країн; 

 визначати шляхи розвитку та ефективного функціонування грошово-
кредитних систем зарубіжних країн у контексті інтеграційних та 
глобалізаційних процесів у фінансовій сфері. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. «Особливості організації та функціонування грошово-кредитних 
систем країн світу» 

 
ТЕМА 1. Сучасні грошові системи.  
Зміст та основні завдання грошової системи. Елементи подібних та відмінних рис 
грошових систем країн світу. Підсистеми грошової системи. Елементи грошової 
системи. Класифікація грошових систем (за формами існування грошей, за характером 
економічної системи, за характером регулювання). Світові валютні системи. Сучасні 
тенденції розвитку грошових систем.  
 
ТЕМА 2.. Сучасні кредитні системи.  
Зміст та структура сучасної кредитної системи. Функції фінансово-кредитної системи. 
Організаційна структура кредитної системи. Сучасні тенденції розвитку кредитних 
систем. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи. Цілі, 
ознаки та функції банківської системи. Особливості формування банківських систем у 
різних країнах світу. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як 
відокремлена частина кредитної системи.  
 
ТЕМА 3. Грошово-кредитна система США.  
Ключові етапи розвитку грошово-кредитної системи США. Основні етапи формування 
Федеральної резервної системи США. Функції Федеральної резервної системи США. 
Структура Федеральної резервної системи США. Юридичний статус та функції 
комерційних банків США. Роль та функції інвестиційних банків США. Страхові 
компанії, пенсійні фонди, фінансові компанії та кредитні спілки в структурі грошово-
кредитної системи США другого рівня.  
 
ТЕМА 4. Грошово-кредитна система Великобританії.  
Основні етапи розвитку грошово-кредитної системи Великобританії. Структура 
банківської системи Великобританії та функції її основних ланок. Банк Англії в 
структурі грошово-кредитної системи Великобританії. Комерційні банки та 
спеціалізовані фінансово-кредитні інститути в структурі грошово-кредитної системи 
Великобританії другого рівня.  
 
ТЕМА 5. Грошово-кредитна система Німеччини.  
Основні етапи розвитку грошово-кредитної системи Німеччини. Структура, органи 
управління та функції Німецького федерального банку. Види фінансово-кредитних 
установ Німеччини. Кредитні банки в структурі грошово-кредитної системи 



 

Німеччини, їх види. Ощадні установи, інститути корпоративного сектору, іпотечні 
банки, будівельні товариства, інвестиційні компанії, страхові компанії, пенсійні фонди 
в структурі грошовокредитної системи Німеччини.  
 
ТЕМА 6. Грошово-кредитна система Франції.  
Ключові етапи розвитку грошово-кредитної системи Франції. Основні рівні кредитної 
системи Франції. Центральний емісійний банк Франції у структурі грошовокредитної 
системи Франції. Фінансово-кредитні установи на ринку фінансових послуг Франції. 
Комерційні банки Франції: універсальні банки, спеціалізовані банки, колоніальні 
заморські та іноземні банки. Небанківські фінансово-кредитні установи: ощадні каси, 
кредитні кооперативи; установи муніципального кредиту, пенсійні фонди, страхові 
компанії, компанії споживчого кредиту, фінансові товариства.  
 
ТЕМА 7. Грошово-кредитна система Японії.  
Ключові етапи розвитку грошово-кредитної системи Японії. Правовий статус, функції 
та структура Банку Японії як центральної ланки кредитної системи. Фінансово-кредитні 
установи Японії. Основні функції та зміст діяльності Японської асоціації банкірів. 
Комерційні банки в системі фінансово-кредитних установ Японії. Види комерційних 
банків Японії. Небанківські фінансово-кредитні установи Японії, їх види. Система 
менеджменту якості.  
 
ТЕМА 8. Грошово-кредитні системи країн, що розвиваються та країн з перехідною 
економікою  
Загальні риси, особливості, проблеми та тенденції розвитку грошово-кредитних систем 
країн, що розвиваються. Основні сектори грошової системи країн, що розвиваються. 
Бюджетна політика країн, що розвиваються. Головні статті витрат державного бюджету 
у країнах, що розвиваються. Особливості податкових систем країн, що розвиваються. 
Шедулярна і глобальна системи нарахування податку на прибуток. Загальні риси, 
особливості, проблеми та тенденції розвитку грошово-кредитних систем країн з 
перехідною економікою. Специфіка організації та побудови грошово-кредитних систем 
країн з перехідною економікою. Функції центральних банків у країнах з перехідною 
економікою. Комерційні банки у структурі грошово-кредитних систем країн з 
перехідною економікою 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
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л п с.р. інд  

Модуль 1.  Особливості організації та функціонування грошово-
кредитних систем країн світу 

ТЕМА 1. Сучасні грошові системи.  
 2 2 10  

МК1 

ТЕМА 2. 
2.1. Сучасні кредитні системи, суть та 
структура 

 2 2 10  

2.2. Основні тенденції розвитку 
кредитних систем. 

 2 2 10  

2.3. Міжнародні валютно-кредитні і 
фінансові організації в грошово-
кредитній системі світу. 

 2 2 10  



 

Модуль 1.  ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ СИСТЕМИОКРЕМИХ КРАЇН: РОЗВИТОК І 

СУЧАСНИЙ СТАН 

ТЕМА 3. Грошово-кредитна система 
США.  

 2 2 10  

МК2 

ТЕМА 4. Грошово-кредитна система 
Великобританії. 

 4 2 10  

ТЕМА 5. Грошово-кредитна система 
Німеччини. 

 4 2 10  

ТЕМА 6. Грошово-кредитна система 
Франції.  

 4 2 10  

ТЕМА 7. Грошово-кредитна система 
Японії.  

 4 2 10  

ТЕМА 8. Грошово-кредитні системи 
країн, що розвиваються та країн з 
перехідною економікою  

 4 2 10  

Усього годин  
 30 20 

 

100 

екза

мен 

 

Тематика практичних занять 
 

   

1.  Грошові системи: суть та основні етапи розвитку. 
Поняття та елементи грошових систем. Види грошових 
систем та їх еволюція. Сучасні тенденції у розвитку 
грошових систем. 

2 

2.  Грошово-кредитна політика. Загальне поняття про 
грошово-кредитну політику. Цілі грошово-кредитної 
політики. Типи грошово-кредитної політики. 
Інструменти грошово-кредитної політики 

3.  Кредитні системи: суть та структура. Поняття 
кредитної системи. Види кредитних установ. страхових 
ризиків. Небанківські фінансово-кредитні установи та 
їх функції. 

2 

4.  Основні тенденції розвитку кредитних систем. 
Еволюція та сучасні тенденції в розвитку кредитних 
систем. Концентрація та централізація капіталу в 
банківській сфері. Моделі взаємозв’язку банків із 
промисловістю. Банківська криза: поняття та причини. 

2 

5.  Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації в 
грошово-кредитній системі світу. Місце міжнародних 
валютно-кредитних і фінансових організацій у системі 
міжнародних організацій. Група Світового банку. 
Міжнародний валютний фонд. Європейський банк 
реконструкції та розвитку. 

2 

6.  Грошово-кредитна система Сполучених штатів 
Америки. Еволюція грошово-кредитної системи. 
Національна система регулювання грошово-кредитних 
відносин. Інфраструктура грошово-кредитної системи 

2 

7.  Грошово-кредитна система Німеччини. Еволюція 
грошово-кредитної системи. Національна система 
регулювання грошово-кредитних відносин. 
Інфраструктура грошово-кредитної системи 

2 

8.  Грошово-кредитна система Франції. Еволюція 
грошово-кредитної системи. Національна система 
регулювання грошово-кредитних відносин. 

2 



 

Інфраструктура грошово-кредитної системи 
9.  Грошово-кредитна система Великої Британії. 

Еволюція грошово-кредитної системи. Національна 
система регулювання грошово-кредитних відносин. 
Інфраструктура грошово-кредитної системи 

2 

10.  Грошово-кредитна система Росії. Еволюція грошово- 
кредитної системи. Національна система регулювання 
грошово-кредитних відносин. Інфраструктура 
грошово- кредитної системи 

2 

11.  Грошово-кредитна система Японії. Еволюція грошово-
кредитної системи. Національна система регулювання 
грошово-кредитних відносин. Інфраструктура 
грошово-кредитної системи 

2 

12.  Особливості розвитку грошово-кредитних систем з 
нерозвиненою ринковою економікою. Грошово- 
кредитні системи країн з перехідною економікою. 
Фінансові та кредитні системинових індустріальних 
країн. Фінансові та кредитні системикраїн, що 
розвиваються. 

2 

 Разом 20 

 

ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

   

1.  1. Системи металевого й кредитного обігу. 
2. Державне регулювання грошової сфери як головне 

призначення грошової системи. 

 

10 

3.  1. Центральний банк і грошово-кредитна політика. 
2. Грошово-кредитна політика та механізми її реалізації в 

Україні.страхування в країнах - членах ЄС. 
3.  1. Фінансове посередництво на грошовому ринку. 

2. Небанківські фінансово-кредитні установи. 
3.    Правові та економічні засади функціонування 

інвестиційних фондів та компаній. 

 

 

10 

4.  1. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового 
ринку. 

2. Розвиток кредитних систем: еволюція та сучасні 
тенденції. 

3. Основні тенденції та проблеми розвитку кредитної 
системи в Україні. 

5.  1. Особливості співпраці України з Міжнародним валютним 
фондом. 

2. Умови кредитування Світовим банком та його 
складовими інституціями. 

3. Економіко-правові засади функціонування міжнародних 
регіональних кредитно-фінансових інститутів. 

10 

6.  1. Банкнотний обіг у США в кінці XVIII- першій половині 
XIX ст. Банківська реформа 1863 р. 

2. Особливості діяльності національних комерційних банків 
США. 

3. Родинні і пайові банки в США. Характеристика ощадних 
банків у США. 

4. Вплив фінансової кризи 2008 року на грошово-кредитну 
систему США. 

10 

7.  1. Основний зміст Банківського акту. 10 
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2. Форми грошово-кредитної політики ФРН. 
3. Вплив фінансової кризи 2008 р. на німецьку грошово-

кредитну систему 
8.  1. Основний зміст Банківського акту. 

2. Форми грошово-кредитної політики ФРН. 
3. Вплив фінансової кризи 2008 р. на німецьку грошово-

кредитну систему 

10 

9.  1. Історія грошей та кредиту в Англії. 
2. Банк Англії: структура та функції. 
3. Банківські операції та послуги комерційних банків Англії, 

їх характеристика. 
4. Британські небанківські фінансово-кредитні установи. 

10 

10.  1. Історія грошового обігу і кредитної справи на території 
Росії. 

2. Кредитна система РФ: структура та функції. 

10 

11.  1. Основні характеристики фінансової кризи 1997-1998 рр. в 
Японії та труднощі її подолання. 

2. Зміст банківської реформи 1998 р. у Японії. 
3. Вплив фінансової кризи 2008 р. на грошово-кредитну 

систему Японії. 
4. Види та характеристика банківських продуктів і послуг, 

що надаються комерційні банки Японії. 

10 

12.  1. Основні складові кредитної реформи у економіці Китаю. 
2. Ефект заміщення у грошових системах країн, що 

розвиваються. 
3. Функції банку розвитку у країнах, що розвиваються. 

10 

  100 

 
 

Основна навчальна  

7. Методи контролю 

Поточний контроль - оцінювання за результатами практичних занять. 
Контроль самостійної роботи 
Підсумковий контроль  1 семестр залік, 2 семестр - екзамен 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно 

60-66 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 



 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

Методичне забезпечення 

1.  Конспект лекцій. 
2.  Методичні рекомендації для практичних занять. 
3.  Методичні рекомендації для індивідуальної та самостійної роботи. 
4.  Тести, завдання. 
5.  Модульна контрольна робота. 
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