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 ВСТУП 

Розбудова ринку та демократії в Україні, реалізація курсу на європейську 

інтеграцію потребує великої кількості кваліфікованих фахівців, які володіють 

необхідними знаннями щодо передового світового досвіду управління 

економічними процесами та поділяють загальноєвропейські цінності. Саме тому 

подальший розвиток вітчизняної системи вищої освіти повинен іти у напрямку 

поступового зближення із стандартами країн Заходу, а одним із важливих завдань 

освітнього процесу є вивчення світового досвіду. Особливо це справедливо при 

підготовці спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування, від 

професійних якостей яких у майбутньому залежить ефективність роботи як ринку, 

так і державного механізму. 

Програма навчальної дисципліни «Фінансові та грошово-кредитні системи 

зарубіжних країн» має статус вибіркової і складена відповідно до освітньо-

професійної програми (варіативна компонента) підготовки бакалавра спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення сутності фінансових та 

грошово-кредитних систем; визначення закономірностей та основних етапів 

еволюції сучасних фінансових, грошових та кредитних систем, принципів їхньої 

побудови та особливостей організації за умов існування розвинених фінансових 

ринків і розгалуженої системи міжнародних кредитно-фінансових інститутів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної дисципліни надзвичайно 

важливе, оскільки сприяє формуванню у студентів знань про тенденції розвитку 

фінансів демократичних та ринкових країн, окреслює оптимальні напрямки 

реформування фінансових інститутів в Україні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

з фінансів, банківської справи та страхування 
Перелік дисциплін, на які безпосередньо 

спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 

безпосередньо спирається на дану дисципліну 

Історія економіки та економічної думки Фінанси зарубіжних корпорацій 

Мікроекономіка та макроекономіка Міжнародна економіка 

Фінанси Міжнародні фінанси 

Гроші і кредит Бюджетна система 
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Навчальна дисципліна «Фінансові та грошово-кредитні системи зарубіжних 

країн» також пов’язана з курсами: «Політична економія», «Мікроекономіка», 

«Вступ до фаху (навчальна практика)». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальна характеристика організації фінансових та грошово-кредитних 

систем у зарубіжних країнах. 

2. Фінансові та грошово-кредитні системи країн з ринковою економікою 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансові та грошово-

кредитні системи зарубіжних країн» є вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних 

країн щодо організації та функціонування національних фінансових та грошово-

кредитних систем; з’ясування системи чинників, що визначають характер грошово-

кредитних систем країн з ринковою економікою та їхню інтеграцію до світової 

фінансової системи; аналіз проблем та шляхів підвищення ефективності 

функціонування сучасних фінансових та грошово-кредитних систем. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансові та грошово-

кредитні системи зарубіжних країн» є: 

– ознайомлення студентів із загальними принципами функціонування фінансів 

у зарубіжних країнах, а саме: призначенням та структурою фінансової системи у 

державах з різними моделями економічної системи; чинниками, які визначають 

тенденції розвитку фінансових відносин в сучасних умовах; 

– засвоєння студентами знань про побудову фінансових та грошово-кредитних 

систем, засади управління державними фінансами, особливості бюджетного 

процесу, об’ємно-структурні та перерозподільчі параметри доходів та видатків 

бюджетної системи, пріоритети сучасної фінансової політики провідних країн з 

ринковою економікою та окремих держав, які розвиваються;  

– виділення специфіки прояву фінансових явищ та процесів у зарубіжних 

країнах на макро- та мікрорівнях; 

– відображення особливостей становлення та розвитку окремих ланок 

фінансової та грошово-кредитної систем у провідних зарубіжних державах; 



5 

 

  

– залучення статистичних даних та дослідження тенденцій їх зміни; 

‒ з’ясування сучасного стану фінансових систем і механізму грошово-

кредитного регулювання у країнах з розвиненою ринковою економікою. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

‒ зміст основних економічних категорій, які характеризують фінансові та 

грошово-кредитні системи; 

‒ еволюцію сучасних фінансових та грошово-кредитних систем; 

‒ національні системи регулювання фінансових та грошово-кредитних 

відносин; 

– роль і місце національних фінансових систем в системі міжнародних 

економічних відносин; 

– особливості організації фінансових відносин в різних країнах світу; 

– призначення та структуру фінансової та грошово-кредитної систем у 

державах з різними моделями економічної системи; 

‒ інфраструктуру фінансових та грошово-кредитних систем зарубіжних країн 

та їхній сучасний стан; 

– чинники, що визначають тенденції розвитку фінансових відносин в сучасних 

умовах; 

‒ розуміти проблеми розвитку грошового обігу та фінансових й кредитних 

систем у сучасних умовах; 

вміти: 

– визначати роль і місце національних фінансових та грошово-кредитних 

систем в сфері міжнародних економічних відносин; 

– аналізувати основні проблеми розвитку окремих національних фінансових 

ринків; 

– орієнтуватися в особливостях національних фінансових та грошово-

кредитних систем зарубіжних країн; 

– аналізувати основні тенденції глобалізації фінансових ринків та 

спрямованість світових фінансових потоків; 
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‒ аналізувати та оцінювати стан сучасного світового фінансового ринку та 

грошово-кредитних ринків різних країн;  

‒ визначати шляхи розвитку й ефективного функціонування фінансових та 

грошово-кредитних систем зарубіжних країн у контексті інтеграційних та 

глобалізаційних процесів у фінансовій сфері. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика організації фінансових та 

грошово-кредитних систем у зарубіжних країнах. 

 

Тема 1. Загальна характеристика організації фінансів у зарубіжних 

країнах 

Ідейно-теоретичні та сутнісно-концептуальні засади фінансів у західній 

фінансовій науці. Соціально-економічні моделі та особливості організації 

фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою. Характеристика 

фінансових систем зарубіжних країн (з позиції рівня централізації ВВП та за рівнем 

ресурсного потенціалу забезпечення потреб економіки). Загальні риси організації 

управління фінансами у зарубіжних країнах. Взаємозалежність фінансових систем 

різних країн. 

Організаційні засади бюджетного устрою в зарубіжних країнах. Бюджетні 

системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат 

державного бюджету. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. 

Склад і структура доходів і витрат місцевих бюджетів. 

Особливості функціонування державних фінансів у країнах з ринковою 

економікою. 

 

Тема 2. Грошові та кредитні системи: сутність, основні етапи розвитку та 

структура 

Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 

країни. Елементи грошової системи. Основні етапи розвитку грошових систем. 
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Основні типи грошових систем, їх еволюція. Державне регулювання грошового 

обороту як головне призначення грошової системи. Центральний банк як орган 

державного регулювання грошової сфери. Принципи організації сучасних грошових 

систем зарубіжних країн. 

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Сутність, еволюція  

та структура кредитної системи. Принципи побудови кредитних систем на 

сучасному етапі. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Банківська 

система: поняття, цілі, функції, специфічні риси. Принципи побудови та сучасні 

тенденції розвитку банківської системи. Характеристика спеціалізованих кредитно-

фінансових інститутів. 

 

Тема 3. Валютні системи: сутність, еволюція розвитку та структура 

Сутність валюти, призначення та сфери використання. Валютні системи: 

поняття, призначення та елементи. Національна валютна система як складова 

національної грошової системи країни та її елементи. Валютне регулювання та 

валютна політика: курсова, облікова, інтервенційна. Світова та міжнародні валютні 

системи. Основні етапи історичного розвитку світової валютної системи. Золотий 

стандарт. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська 

валютна система. Формування Європейської валютної системи. 

 

Тема 4. Міжнародні валютно-фінансові установи 

Інтеграційні процеси у світовій економіці та необхідність регулювання 

міжнародних валютних та фінансово-кредитних відносин. Міжнародний валютний 

фонд (МВФ). Напрями співробітництва з Україною. Група Світового банку. 

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути (ЄБРР, БМР ): порядок 

створення, призначення і функції. 

 

Змістовий модуль 2. Фінансові та грошово-кредитні системи країн з 

ринковою економікою. 

 

Тема 5. Фінансова та грошово-кредитна системи США 

Загальна характеристика фінансової системи США. Бюджетна система і 

бюджетний процес у США. Доходи і видатки федерального бюджету США. Фінанси 
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штатів і місцевих органів влади. Особливості міжбюджетних відносин. Призначення 

спеціальних фондів. Федеральний борг і дефіцит федерального бюджету. Страховий 

і фондовий ринки США.  

Особливості та характеристика основних елементів грошово-кредитної 

системи США. Еволюція, особливості розвитку та етапи формування грошово-

кредитної системи США. Федеральна резервна система: становлення, організаційна 

структура та її роль в кредитній системі США. Особливості функціонування та види 

комерційних банків в США. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи в 

кредитній системі США. Форми концентрації та централізації банківського капіталу 

в США. Банківський нагляд у США. Грошово-кредитна політика, її еволюція та 

особливості в сучасних умовах. Загальні й селективні методи регулювання. Роль 

грошових агрегатів урегулюванні грошового обігу у США. 

 

Тема 6. Фінансова та грошово-кредитна системи Великобританії 

Становлення фінансової системи Великої Британії. Загальна характеристика 

складових системи державних фінансів Великобританії. Бюджетне право і 

бюджетний процес у Великобританії. Доходи та видатки зведеного бюджету 

Великобританії. Особливості формування місцевих фінансів. Особливості 

міжбюджетних відносин. Особливості системи оподаткування та управління 

державними фінансами у Великобританії. Страховий ринок Великобританії. 

Фінансовий ринок Великобританії. 

Специфічні риси та основні етапи становлення грошово-кредитної системи 

Великобританії. Генезис грошової системи. Англійський фунт стерлінгів як 

резервна валюта. Стерлінгова зона та роль фунта в ЄВС. Сучасна кредитна система 

Великої Британії та її розвиток. Структура банківського сектора Великої Британії. 

Банк Англії як центральний емісійний банк країни. Спеціалізовані фінансово-

кредитні установи в кредитній системі Великої Британії. Механізм грошово-

кредитного регулювання у Великобританії. 

 

Тема 7. Фінансова та грошово-кредитна системи Федеративної Республіки 

Німеччини 

Територіально-політичний устрій та розподіл повноважень у сфері федеральних 

фінансів. Загальна характеристика податково-бюджетної сфери. Бюджетна система і 
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бюджетний процес у ФРН. Доходи і видатки федерального бюджету ФРН. Місцеві 

бюджети ФРН. Фінансове вирівнювання. Особливості боргової політики ФРН. 

Регулювання фінансового ринку у ФРН. Фінанси підприємств і німецька модель 

корпоративного управління. 

Еволюція грошової системи. Еволюція ролі марки у Європейській валютній 

системі. Зміни у грошовій сфері після возз’єднання зі Східною Німеччиною. Будова 

та структура кредитної системи. Німецький федеральний банк (Бундесбанк), його 

організаційна структура, управління, завдання і функції. Комерційні банки, 

особливості їх організації та операцій. Інші кредитно-фінансові установи.Грошово-

кредитна політика. Особливості грошово-кредитного регулювання у Німеччині. 

Основні інструменти грошово-кредитної політики. 

 

Тема 8. Фінансова та грошово-кредитна системи Франції 

Фінансова політика Франції. Характеристика ланок системи державних 

фінансів Франції. Бюджетний процес у Франції. Загальна характеристика податково-

бюджетної сфери. Доходи і видатки державного бюджету Франції. Фінансові 

ресурси місцевого самоврядування у Франції. Страховий ринок Франції. Фондовий 

ринок Франції. 

Еволюція грошової системи. Грошовий обіг Франції. Будова та структура 

кредитної системи. Банк Франції. Особливості його функцій. Комерційні банки. 

Характеристика інших кредитних установ Франції. Механізм грошово-кредитної 

політики Франції. Роль держави у цьому процесі. 

 

Тема 9. Фінансова та грошово-кредитна системи Японії. 

Загальна характеристика та особливості фінансової системи Японії. 

Особливості становлення та загальна характеристика податкової системи Японії. 

Бюджетна система та бюджетний процес у Японії. Бюджети місцевих органів влади 

та фінансове вирівнювання в Японії. Фінанси суб’єктів господарювання Японії. 

Фінанси домогосподарств Японії. Страховий та фінансовий ринок Японії. 

Грошово-кредитна система Японії: особливості формування, розвитку та 

сучасного стану. Грошовий обіг Японії до та після Другої світової війни. Японська 

єна як резервна та міжнародна валюта країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

Особливості кредитної і банківської системи Японії. Функціонування іноземних 
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банків і державних кредитно-фінансових установ Японії. Грошово-кредитне 

регулювання як головна функція Банку Японії. Банківський нагляд в Японії. 
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