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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

Варіативна 

 

 

Спеціальність 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
(шифр і назва) 

 

Модулів – 1 
                              (кількість семестрів) 

Спеціальність 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

14 год. - год. 

Практичні, семінарські 

16 год. - год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

60 год. - год. 

Індивідуальні завдання – 

Вид контролю: залік 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета курсу: 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 Завдання курсу: 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; 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 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
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; 

‒ 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. 

 



3. Програма 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. 

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 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 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 банків і державних кредитно-фінансових установ 

Японії. Грошово-кредитне регулювання як головна функція Банку Японії. 

Банківський нагляд в Японії. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п с.р.  л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальна характеристика організації фінансових та 

грошово-кредитних систем у зарубіжних країнах 

Тема 1. Загальна 

характеристика організації 

фінансів у зарубіжних 

країнах. 

10 2 2 6 

– – – – 

Тема  2. Грошові та кредитні 

системи: сутність, основні 

етапи розвитку та структура.  

10 2 2 6 

– – – – 

Тема 3. Валютні системи: 

сутність, еволюція розвитку 

та структура. 

9 1,5 1,5 6 

– – – – 

Тема 4.Міжнародні валютно-
фінансові установи 

5 0,5 0,5 4 
– – – – 

Разом за змістовим модулем 1 34 6 6 22 – – – – 

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

ринковою економікою 

Тема 5. Фінансова та 

грошово-кредитна системи 

США 

12 2 2 8 

– – – – 

Тема 6. Фінансова та 

грошово-кредитна системи 

Великобританії  

12 2 2 8 

– – – – 

Тема 7. Фінансова та 

грошово-кредитна системи 

Федеративної Республіки 

Німеччини 

10 1 2 7 

– – – – 

Тема 8. Фінансова та 

грошово-кредитна системи 

Франції  

10 1 2 7 

– – – – 

Тема 9. Фінансова та 

грошово-кредитна системи 

Японії 

12 2 2 8 

– – – – 

Разом за змістовим модулем 2 56 8 10 38 – – – – 

Усього годин  90 14 16 60 – – – – 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Загальна характеристика організації фінансів у 

зарубіжних країнах. 

2 – 

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

етапи розвитку та структура.  

2 – 

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

структура. 

1,5 – 

4 Тема 4.Міжнародні валютно-фінансові установи 0,5 – 

5 Тема 5. Фінансова та грошово-кредитна системи США 2 – 

6 Тема 6. Фінансова та грошово-кредитна системи 

Великобританії  

2 – 

7 Тема 7. Фінансова та грошово-кредитна системи 

Федеративної Республіки Німеччини 

2 – 

8 Тема 8. Фінансова та грошово-кредитна системи Франції  2 – 

9 Тема 9. Фінансова та грошово-кредитна системи Японії 2 – 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Загальна характеристика організації фінансів 

у зарубіжних країнах. 

6 – 

2 Тема  2. Грошові та кредитні системи: сутність, 

основні етапи розвитку та структура.  

6 – 

3 Тема 3. Валютні системи: сутність, еволюція розвитку 

та структура. 

6 – 

4 Тема 4.Міжнародні валютно-фінансові установи 4 – 

5 Тема 5. Фінансова та грошово-кредитна системи США 8 – 

6 Тема 6. Фінансова та грошово-кредитна системи 

Великобританії  

8 – 

7 Тема 7. Фінансова та грошово-кредитна системи 

Федеративної Республіки Німеччини 

7 – 

8 Тема 8. Фінансова та грошово-кредитна системи 

Франції  

7 – 

9 Тема 9. Фінансова та грошово-кредитна системи 

Японії 

8 – 

 

7. Методи навчання 

 

Під час лекцій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів при викладенні теоретичного матеріалу застосовуються активні 



методи навчання, які спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, 

уваги, а насамперед на творче, продуктивне мислення: проблемні лекції, лекції 

із мультимедійною презентацією. 

Для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 

набутих знань використовуються методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності , а саме: 

– словесні методи: розповіді-пояснення, бесіди, лекції. 

– наочні методи:  ілюстрації (таблиці, моделі), презентації 

Для розвитку самостійного мислення студентів у процесі оволодіння 

знаннями, формуванням умінь і навичок використовуються проблемно-

пошукові методи. Проблемно-пошукова методика, на відміну від 

репродуктивної, пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, 

творчу пізнавальну діяльність студентів.  

За ступенем керівництва навчальною роботою використовуються методи: 

– навчальна робота під керівництвом викладача.  Елементи самостійної 

праці студентів тут об'єднуються з інструктуванням, допомогою викладача, у 

результаті чого студенти набувають навичок самостійності, закріплюючи 

індивідуальний стиль діяльності; 

– самостійна робота студентів поза контролем викладача – домашні 

завдання: усні та письмові, які сприяють виробленню навичок самостійної 

пізнавальної діяльності. 

Серед методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності використовуються: 

– навчальні дискусії; 

– аналіз життєвих ситуацій, як метод застосування теоретичних знань на 

практиці. 

 

 

8. Методи контролю 

 

Контроль знань студентів складається з поточного, модульного та 

підсумкового контролю. 

Заходи поточного контролю (тестові завдання, опитування за темами 

лекційного матеріалу та питаннями, що виносяться на самостійне опрацювання, 

доповіді та реферати) проводяться під час аудиторних занять. 

Модульний контроль проводиться у формі виконання контрольних робіт 

по матеріалах змістових модулів (10 тестів множинного вибору з однією 

правильною відповіддю з 4-х можливих; 1 відкрите теоретичне питання). 

Завдання для модульного контролю мають комплексний характер і побудовані 

таким чином, щоб оцінити засвоєння матеріалу усіх тем, що були викладені 

протягом змістового модулю. 

Підсумковий контроль знань –залік, який  відбувається в усній формі. 

 



9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Лекції 

 

Сума 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 10 100 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

7 7 8 8 8 8 8 8 8 

Модульна контрольна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

10 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фінансові та грошово-кредитні системи» для студентів денної форми навчання 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – 

Кременчук : КрНУ, 2019. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Фінансові та грошово-кредитні системи» для студентів денної форми навчання 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – 

Кременчук : КрНУ, 2019. 
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