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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна характерис-

тика 

Форма навчання денна 

Мова викладання українська 

Курс / семестр 4/7 

Кількість годин 150 

Кількість кредитів 5 

Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 30 

П 20 

С 100 

Анотація 

Вивчення дисципліни дасть можливість одержати знання щодо досвіду зарубіжних 

країн по формуванню та розвитку національних  фінансово-кредитних систем в 

умовах посилення глобалізаційних процесів засвоєння знань щодо організації фі-

нансових та кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування розвинених 

фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно фінансових інститутів. 

Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного вико-

ристання набутих знань в процесі подальшого вдосконалення свого професіоналі-

зму. 

Формат навчання 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання. 

Технічне й програмне 

забезпечен-

ня/обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програм-

них продуктів 

Методи та техніки Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інно-
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навчання ваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); 

семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / 

ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консуль-

тації; робота в малих групах. 

Пререквізити 
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: "Мікроекономі-

ка", "Макроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит". 

Постреквізити 

Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Міжна-

родні фінансові організації», «Корпоративні фінанси», «Банківська система», «Фі-

нансовий ринок». 

Мета дисципліни 

Метою навчальної дисципліни  «Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн» 

формування у майбутніх спеціалістів системи базових, фундаментальних знань з 

теоретичних підходів організації грошових та кредитних систем зарубіжних країн, 

що  дозволять вільно орієнтуватися в структурі та особливостях функціонування 

грошових та кредитних систем зарубіжних країн. 

Завдання дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни «Фінансові та кредитні системи зарубіжних кра-

їн» є: вивчити зміст основних економічних категорій, що визначають характер 

функціонування  фінансових і кредитних систем у зарубіжних країнах; визначити 

систему факторів, що впливають на еволюцію, формування та сучасні тенденції 

розвитку національних фінансово-кредитних систем, їх ролі та функцій, принципів 

побудови та особливостей форм організації; навчитися аналізувати сучасні про-

блеми розвитку грошового обігу та кредитної системи і знаходити шляхи їх вирі-

шення, виходячи з аналізу досвіду зарубіжних країн; набути навичок аналізу шля-

хів розвитку вітчизняної фінансово-кредитної системи в контексті загально цивілі-

заційних процесів; ознайомлення студентів із сучасним станом і розвитком фінан-

сово-кредитних систем зарубіжних країн; поглиблення їх уяви про  розвиток та 

функціонування сучасних як фінансових, так і кредитних систем провідних країн 

світу, подолання ними кризових явищ. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, зако-

ни, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та прин-

ципи фінансової науки, особливості функціонування 

фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування су-

часних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових характери-

стик фінансових систем, а також особливостей пове-

дінки їх суб’єктів. 

ПР21. Демонструвати базові навички гнучкого, кре-

ативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні, виявляти ініціативу та 

лідерські якості, швидко адаптуватись до нових 

умов, продукувати інноваційні ідеї. 

ПР23. Виявляти навички самостійної роботи та ви-

конувати функціональні обов’язки в групі, пропону-

вати обґрунтовані фінансові рішення. 

Фахові компетентності 

ФК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні еко-

номічні явища. 

ФК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

а) знати 

✓ зміст основних понять курсу; 



✓ взаємозв’язок практичних вправ із професійною діяльністю інвестора; 

✓ роль інвестиційної діяльності в розвитку світової економіки; 

✓ інвестиційний характер економічних циклів національного та наднаціо-

нального рівнів; 

✓ наявність досить стійких тенденцій, що яскраво виявляються в 

міжнародному русі капіталів, глобалізації; 

б) уміти 

✓ застосувати набуті вміння та навички на практиці; 

✓ аналізувати, інтерпретувати і порівнювати отримані дані; 

✓ конкретно та своєчасно використовувати отримані знання; 

✓ аналізувати тенденції розвитку інвестиційних процесів; 

✓ аналізувати внесок окремих економічних шкіл у розвиток теорії інвес-

тицій. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Години: 

Тема Результати навчання Завдання 
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МОДУЛЬ 1 

СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ  

СИСТЕМ РІЗНИХ КРАЇН 

2 2 10 Тема 1. Поняття, класифіка-

ція та склад фінансових сис-

тем 

Знати сутність фінансової системи, її структуру 

та принципів побудови Вміти опрацьовувати 

нормативно-правові документи з питань фінан-

сового та грошово-кредитного регулювання. 

Аналізувати характеристики сфер і ланок фінан-

сової системи. Проблеми розвитку фінансової 

системи України. 

Тестові завдан-

ня. 

Доповіді. 

2 2 10 Тема 2. Державні фінанси у 

країнах з ринковою економі-

кою 

Знати сутність поняття державних фінансів та 

стану розвитку державних фінансів в Україні та 

зарубіжних країнах. Вміти характеризувати фі-

нансові системи зарубіжних країн Аналізувати 

риси організації управління фінансами у зарубіж-

них країнах та взаємозалежність фінансових сис-

тем різних країн. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Доповіді. 

2 2 10 Тема 3. Грошові системи: 

сутність та основні етапи 

розвитку 

Знати основні етапи розвитку грошових систем, 

їх типів та еволюції. Вміти класифікувати типи 

грошових систем за різними критеріями Аналі-

зувати типи грошових систем за різними крите-

ріями їх державне регулювання грошового обо-

роту. 

Тестові завдан-

ня. 

Доповіді. 

2 2 10 Тема 4. Кредитні системи: 

сутність та структура 

Знати сутність, призначення та види фінансово-

го посередництва, структуру кредитної системи 

країн Вміти визначати принципи побудови кре-

дитних систем на сучасному етапі Аналізувати 

банківські та небанківські кредитнофінансові 

інститути країн. 

Тестові завдан-

ня. 

Доповіді. 

2 2 10 Тема 5. Валютні системи: 

сутність та еволюція розвитку 

Знати сутність та особливості еволюції валютних 

систем Вміти характеризувати етапи історичного 

розвитку світової валютної системи та форму-

вання Європейської валютної системи. Аналізу-

вати елементи національної та світової валютних 

систем. 

Тестові завдан-

ня. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Доповіді. 

МОДУЛЬ 2 

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ  

СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

4 2 10 Тема 6. Міжнародні валютно-

фінансові установи 

Знати функціонування міжнародних валютнофі-

нансових установ Вміти класифікувати інтегра-

Тестові завдан-

ня. 



ційні процеси у світовій економіці Аналізувати 

необхідність регулювання міжнародних валют-

них та фінансово-кредитних відносин. 

Доповіді. 

4 2 10 Тема 7. Фінансова та грошо-

во-кредитна системи Євро-

пейського Союзу 

Знати визначення передумов створення Євро-

пейської системи центральних банків (ЄСЦБ) і 

єдиної європейської валюти; механізму та осно-

вних напрямів монетарної політики ЄЦБ. Вміти 

характеризувати інструментарій та основні на-

прями монетарної політики ЄЦБ Аналізувати 

етапи створення Європейського валютного сою-

зу. 

Доповіді та 

презентації. 

4 2 10 Тема 8. Фінансова та грошо-

во-кредитна системи США 
Знати особливості та характеристики основних 

елементів грошово-кредитної системи США. 

Вміти характеризувати структуру ФРС та її роль 

в кредитній системі США. Особливості функці-

онування та види комерційних банків в США 

Аналізувати форми концентрації та централіза-

ції банківського капіталу в США. 

Тестові завдан-

ня. 

Доповіді та 

презентації. 

4 2 10 Тема 9. Фінансова та грошо-

во-кредитна системи Великої 

Британії 

Знати основні етапи становлення грошово-

кредитних систем Великої Британії Вміти харак-

теризувати специфічні риси та основні етапи 

становлення грошово-кредитної системи Вели-

кобританії Аналізувати структуру банківського 

сектора Великої Британії та спеціалізованих 

фінансово-кредитних установ в кредитній сис-

темі. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Доповіді та 

презентації. 

4 2 10 Тема 10. Фінансова та гро-

шово-кредитна системи Япо-

нії 

Знати особливості та основних етапів станов-

лення грошово-кредитної системи Японії Вміти 

визначати особливості кредитної і банківської 

системи Японії. Функціонування іноземних бан-

ків і державних кредитно-фінансових установ 

Японії. Аналізувати банківський нагляд в Япо-

нії. 

Доповіді та 

презентації. 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді ви-

конання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів при 

обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, есе, 

захисту реферату. 

Форма  

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає ви-

конання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахову-

ватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мі-

німально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 

Форма  

підсумкового 

контролю 

Екзамен (усно/письмово) 



Критерії оцінювання Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 

Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Модульна кон-

трольна робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

Т1 

Т 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 50 100 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

а 

Т10 

 50 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий  

контроль) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 
Залік 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

82 - 89 B добре 

74 - 81 С добре 

64 - 73 D задовільно 

60 - 63 E задовільно 

35 - 59 FХ 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

0 - 34 F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Сту-

денти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наяв-

ності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані літера-

турні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі сту-

дента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння виклада-

чем. 

Політика щодо  

відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчан-

ня, отриманих у неформальній освіті». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Політика та  

очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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