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Сторінка курсу  

Інформація про дисципліну Дисципліна “Сучасні грошово-кредитні системи країн світу” є нормативною, викладається у III семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу 

систематизовані теоретичні знання й практичні вміння у функціонування сучасних грошово-кредитних 

систем, а також сформувати у майбутніх фахівців цілісне бачення механізмів грошово-кредитного 

регулювання у контексті єдиного світового фінансового простору та за умов мінливих чинників 

конкурентного середовища. 



Мета та цілі дисципліни Метою навчальної дисципліни “Сучасні грошово-кредитні системи країн світу” є формування необхідних 

знань та умінь, спрямованих на розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей у сфері 

функціонування національних грошово-кредитних систем країн світу та інтеграції їх до світової 

фінансової системи, аналізування шляхів вирiшення проблем підвищення ефективності функцiонування 

сучасних грошово-кредитних систем, визначення необхідності та різновидів заходів органів грошово-

кредитного регулювання, спрямованих на регулювання грошових ринків в умовах глобалізації. 

 

Цілі навчальної дисципліни “Сучасні грошово-кредитні системи країн світу”: ознайомлення зі 

загальнотеоретичними засадами організації сучасних грошово-кредитних систем країн світу; розкриття 

закономірностей та основних етапів їх становлення, формування знань про принципи побудови та 

особливості форм організації грошових і кредитних систем в умовах існування міжнародних фінансових 

ринків та розвиненої системи кредитно-фінансових інститутів; набуття студентами умінь та навичок 

аналізу стану та тенденцій розвитку національних грошових і кредитних систем; формування здатності у 

майбутніх фахівців до аналітичної діяльності, здійснення порівняльного аналізу стану і розвитку грошових 

і кредитних систем різних країн світу, прогнозування дій спеціалізованих регуляторів з метою стабілізації 

чи зміни ситуації на грошовому і кредитному ринках в контексті поглиблення глобалізаційних процесів та 

з врахуванням національних особливостей тощо. 

 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Банківська система: навч.посіб. / за ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки. – Львів: Видавничий центр 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 510 с.  

2. Банківська система: підруч. / за ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2013. – 556 с.  

3. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська ; 

Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 

367 с. 

4. Гроші та кредит : навчальний посібник / [за ред. М.І. Крупки] ; Міністерство освіти і науки України, 

Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2010. -  405 с. 

5. Гроші та кредит : підручник / [М.І. Крупка ... [та ін.] ; за загальною редакцією М.І. Крупки] ; 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені 

Івана Франка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. -  419 с. 

6. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : [навчальний посібник для студентів вищих 



навчальних закладів] / [А.Ф. Кононенко ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. -  360 с. 

7. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : конспект лекцій / Є.О. Полтавська. - Х. : ХНЕУ, 2007. 

-  111 с. 

8. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій / В.М.Іванов, І.Я. Софіщенко ; 

Міжрегіональна акад. управл. персоналом. - К., 2001. -  228 c. 

9. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / Ю.В. Ніколаєнко. - Чернігів : 

Чернігівський національний технологічний університет, 2015. -  187 с. 

10. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / З.В. Герасимчук ... [та ін.] ; 

Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет. - Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. -  570 с. 

11. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / З.К. Сороківська, Г.Р. Балянт ; 

Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. - 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. -  207 с. 

12. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / В.В. Рисін. - Київ : УБС НБУ, 2007. -  119 с. 

13. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий 

навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - 

Київ : КНЕУ, 2007. -  157 с. 

14. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / І.М. Шевчук, З.М. 

Міндрова, Н.С. Кульчицька. - Львів : Львівська комерційна академія, 2007. -  175 с. 

15. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник / В.М.Добров, О.А. Мартинюк-

Медкова, С.М.Непонящий; Одес. держ. екон.ун-т. – Одеса: ВМВ: 2005. – 292с. 

16. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / Л.А. Гербич ; Київський 

національний торговельно-економічний університет. - Київ : Київський національний торговельно-

економічний університет, 2019. -  439 с. 

 

Додаткова література: 

17. Банки та банківські системи країн світу / ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", 

Консалтингово-видавнича компанія "Ділові перспективи". - Суми : КВК "Ділові перспективи" 

18. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс лекций. – М.: Экономистъ, 

2004. – 400 с. 



19. Грошові системи : становлення та розвиток : монографія / О.Ю. Носов. - Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2008. -  550 с. 

20. Грошові системи на українських землях : історія і теорія : монографія / І.Г. Скоромович ; 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені 

Івана Франка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. -  243 с. 

21. Грошово-банківські системи зарубіжних країн : [навчально-методичний посібник] / С.К. Реверчук. - 

Львів : Тріада плюс, 2018. -  157 c. 

22. Долан Э. и др. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. – СПб, 1994. Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения: Уч-к / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и 

статистика, 2000. 

23. Ермакова С. Л. Зарождение и эволюция банковской деятельности в государствах различных 

правовых систем, научная монография / [Колектив авторов] / под ред. канд. экон. наук, доц. 

Ермакова С.Л. – Москва, 2014. 

24. Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків в зарубіжних країнах: Навч. посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 208 с. 

25.   Історія грошей і кредиту : підручник / В.В. Прядко, М.М. Сайко. - Київ : Кондор, 2009. -  507 с. 

26. Капустин М.Г. Евро и его влияние на мировые финансовые рынки. – М.: ДеКА, 2000. 

27. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За 

ред. В.І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003 

28. Красавина Л.М. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник. / Л.М. 

Красавина. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 576 с. 

29. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. 

Д. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 589 с. 

30. Семко Т.В, Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 158 с. 

31. Скоморович І.Г., Кубів С.І., Вербицька Т.П. та ін. Історія грошей і банківництва. За заг. ред. докт. 

екон. наук, проф. С.К.Реверчука. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 391с. 

32. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: структурно-

функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006. 

33. Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Африки і Південної Америки / В.П.Кодацький // 

Економічний вісник Донбасу. – 2009. - №1(15). – С. 175-176. 

34. Катасонов В. Ю. Хозяева денег.100-летняя история ФРС / В. Ю. Катасонов. – Москва: Алгоритм, 

2014. – 288 с. 

35. Білий К. О. Федеральная Резервная Система (ФРС) США [Електронний ресурс] / К. О. Білий. – 



2016. – Режим доступу до ресурсу: http://fingeniy.com/federalnaya-rezervnaya-sistema-frs-ssha/. 

36. Будинок Морганів. Історія створення Федеральної резервної системи США [Електронний ресурс] 

//Портфельний інвестор. – 2008.– №10. – Режим доступу до ресурса: 

http://www.globfin.ru/articles/crisis/oligarhi.htm 

37. Khutorna, M., & Tkachenko, N. (2020). МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЕКСКУРС. Соціальна економіка, 

1(60), 137-148. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-60-13 

38. Тарасюк М. В. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері:оцінка трансформацій / М. В. 

Тарасюк, О. О. Кощеєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 131. 2017. С. 94–110. 

39. Europa-2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Electronic Resource]. URL 

: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%2 0-

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf 

40. Загарій В. П. Використання монетарних інструментів у процесі забезпечення фінансової безпеки 

російської федерації. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 5. С. 66–69. 

  

 

Інформаційні ресурси: 

41. Економіка 230 країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.polpred.com/ 

42. Офіційна інтернет-сторінка Банку Англії [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.bankofengland.co.uk 

43. Офіційна інтернет-сторінка Банку Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.banque-

france.fr 

44. Офіційна інтернет-сторінка Банку Японії [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.boj.or.jp/en/index.htm 

45. Офіційна інтернет-сторінка Європейського центрального банку [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.ecb.int/home/html/index.en.html 

46. Офіційна інтернет-сторінка Міжнародного банку розрахунків [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  www.bis.org. 

47. Офіційна інтернет-сторінка Народного банку Китаю  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.pbc.gov.cn/ 

48. Офіційна інтернет-сторінка Національного Банку Греції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bankofgreece.gr 

49. Офіційна інтернет-сторінка Національного Банку Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.nbp.pl 



50. Офіційна інтернет-сторінка Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.bank.gov.ua 

51. Офіційна інтернет-сторінка Національного банку Чехії [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.cnb.cz/cs/index.html 

52. Офіційна інтернет-сторінка Румунії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.britannica.com/EBchecked/topic/404504/National-Bank-of-Romania 

53. Офіційна інтернет-сторінка Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wb.org 

54. Офіційна інтернет-сторінка Федерального Німецького Банку [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  www.bundesbank.de 

55. Офіційна інтернет-сторінка Федеральної Резервної Системи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  www.federalreserve.gov 

56. Офіційна інтернет-сторінка Центрального банку Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.cbr.ru 

57. Офіційна інтернет-сторінка Центрального банку Угорщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:  english.mnb.hu/Engine.aspx  

58. Офіційна сторінка Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.іmf.org 

59. Офіційна сторінка Національного бюро економічних досліджень США [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  www.nber.org 

 

Обсяг курсу Загальний обсяг курсу – 90 годин, з них:  

48 години аудиторних занять (32 годин лекцій, 16годин практичних занять),  

42 години самостійної роботи.  



Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу здобувач буде:  

        - знати: загальні закономірності функціонування сучасних грошово-кредитних систем країн світу; - 

етапи становлення та принципи організації грошових систем; особливості розвитку національних 

валютних систем та їх інтеграцію у світову; інфраструктуру кредитних систем провідних країн світу; 

історичні передумови виникнення та розвитку центральних банків окремих країн, їх функції та завдання; 

напрями здійснення грошово-кредитної політики окремими центральними банками; механізми 

функціонування національних грошово-кредитних систем за умов функціонування світового фінансового 

ринку; особливості побудови та функціонування системи органів грошово-кредитного регулювання у 

різних країнах; передумови створення ЄВС та механізми вступу до єврозони.; 

       - вміти: охарактеризувати сучасний стан грошової та кредитної систем різних країн; виявляти 

тенденції розвитку національних грошово-кредитних систем провідних країн світу; аналізувати монетарну 

політику провідних центральних банків за умов глобалізації; виокремлювати чинники впливу на грошово-

кредитний ринок; здійснювати компаративний аналіз видів і методів реалізації монетарної політики різних 

країн світу та України; обґрунтувати необхідність здійснення грошово-кредитного регулювання та 

запропонувати відповідні форми та методи ефективного нагляду за діяльністю фінансових посередників, 

адекватні сучасним умовам; аналізувати макроекономічні показники розвитку національної економіки та 

напрями грошово-кредитного регулювання різних країн світу; застосовувати методи фінансового та 

монетарного аналізу для прогнозування динаміки розвитку грошового та кредитного ринків, зокрема, 

грошової маси, інфляції, валютного курсу тощо;  оцінювати перспективи розширення фінансової співпраці 

України з центральними банками провідних країн світу та міжнародними фінансово-кредитними 

інституціями. 

Ключові слова Грошово-кредитна система, фінансовий посередник, центральний банк, грошово-кредитна політика, 

грошова одиниця, валютна система, орган грошово-кредитного регулювання, інструменти грошово-

кредитної політики. 

Формат курсу Очний 

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 



Пререквізити 

 

Для вивчення курсу здобувачі вищої освіти потребують базових знань з дисциплін програми підготовки 

бакалаврів (“Макроеконмоіка”, “Гроші і кредит”, “Історія фінансів та фінансової думки”, “Міжнародна 

економіка”) достатніх для сприйняття категоріального апарату. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання, проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Необхідні обладнання Проектор 

Роздатковий матеріал 

Навчально-методичні рекомендації 

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 

• контрольні заміри (модулі та індивідуальне завдання): 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50; 

 • залік: виставляється за підсумками навчання упродовж семестру. Максимальна кількість балів 100. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що здобувачі виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення 

кейсу, аналіз тенденцій і прогноз провідних фондових індексів тощо).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здобувачі відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися часових термінів, визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 



літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та 

бали за модуль. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність здобувача під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку  1. Суть та призначення грошової системи. 

2. Національна валютна система. 

3. Етапи розвитку грошових систем. 

4. Суть, структура та принципи побудови кредитної системи держави. 

5. Банківська система.  

6. Центральний банк: становлення, завдання та функції. 

7. Види та операції комерційних банків. 

8. Небанківські фінансово-кредитні установи. 

9. Поняття та передумови ефективного банківського нагляду. 

10. Принципи ефективного банківського нагляду. 

11. Державне регулювання діяльності кредитних установ. 

12. Спеціальні органи грошово-кредитного регулювання провідних країн світу. 

13. Історичний розвиток грошово-кредитної системи США. 

14. Федеральна Резервна система, її структура і функції: 

15. Депозитні установи США. 

16. Небанківські фінансові посередники США. 

17. Грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США. 

18. Грошова система Японії. 

19. Особливості функціонування кредитної системи Японії. 

20. Центральний банк Японії. 

21. Другий рівень банківської системи Японії. 

22. Небанківські кредитно-фінансові інститути Японії. 

23. Грошово-кредитна політка банку Японії. 



24. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи Великої Британії. 

25. Банк Англії, його структура та функції. 

26. Комерційні банки Великої Британії. 

27. Спеціальні фінансово-кредитні інститути Великої Британії. 

28. Грошово-кредитна політика Банку Англії. 

29. Історія створення Європейського Валютного Союзу. 

30. Механізм вступу країн до ЄВС. 

31. Європейська система центральних банків. 

32. Грошово-кредитна політика Європейського центрального банку. 

33. Еволюція грошово-кредитної системи Німеччини. 

34. Німецький федеральний банк в системі регулювання грошово-кредитних відносин. 

35. Комерційні банки ФРН. 

36. Небанківські фінансово-кредитні інститути ФРН. 

37. Грошово-кредитна політика Федерального німецького банку. 

38. Еволюція грошово-кредитної системи Франції 

39. Система регулювання грошово-кредитних відносин у Франції. Банк Франції. 

40. Інфраструктура грошово-кредитної системи Франції. 

41. Грошово-кредитна політика Банку Франції. 

42. Принципи побудови грошово-кредитних системи у мусульманських країнах. 

43. Діяльність фінансових посередників у мусульманських країнах. 

44. Формування системи обігу національних грошей в країнах з перехідною економікою. 

45. Становлення дволанкової кредитної системи у країнах з перехідною економікою. 

46. Спеціальні кредитно-фінансові установи та проблеми їх розвитку у країнах, що розвиваються. 

47. Становлення національної валютної системи Китаю. 

48. Ринок банківських послуг Китаю. 

49. Фінансові посередники КНР. 

50. Монетарна політика центрального банку Китаю. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу. 



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 

Тиждень / 

год. 
Тема, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали 

Література. 

Ресурси в 

Інтернеті 

Завдання, год 
Термін 

виконання 

1 / 2 год. 

Тема 1. Суть та етапи еволюції 

грошових систем 

Суть та призначення грошової 

системи. Національна валютна 

система. Етапи розвитку грошових 

систем. 

 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

 

1 / 1 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

1 тиждень 



контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

2-3 / 4 год. 

Тема 2. Кредитна система: суть та 

структура  

Суть, структура та принципи 

побудови кредитної системи 

держави. Банківська система. 

Центральний банк: становлення, 

завдання та функції. Банківська 

система. Види та операції 

комерційних банків. Небанківські 

фінансово-кредитні установи 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

2-3 

тиждень 

2 / 1 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 



4/ 2 год. 

Тема 3. Регулювання і нагляд 

діяльності фінансових 

посередників 

Поняття та передумови 

ефективного банківського нагляду. 

Принципи ефективного 

банківського нагляду. Державне 

регулювання діяльності кредитних 

установ. Спеціальні органи 

грошово-кредитного регулювання 

провідних країн світу. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

 

4 / 2 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

4 тиждень 

5-7 / 6 год. 

Тема 4. Грошово-кредитна 

система Сполучених Штатів 

Америки 

Історичний розвиток грошово-

кредитної системи США. 

Федеральна Резервна система, її 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

 



6; 8 / 4 год. 

структура і функції. Депозитні 

установи США. Небанківські 

фінансові посередники США. 

Грошово-кредитна політика 

Федеральної резервної системи 

США. 

 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

6-8 

тиждень 

8 / 2год. 

Тема 5. Грошово-кредитна 

система Японії. 

Грошова система Японії. 

Особливості функціонування 

кредитної системи Японії. 

Центральний банк Японії. Другий 

рівень банківської системи Японії. 

Небанківські кредитно-фінансові 

інститути Японії. Грошово-

кредитна політка банку Японії. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

. 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

 

9 / 1 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

9 тиждень 



домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

9 / 2 год. 

Тема 6. Грошово-кредитна 

система Великої Британії. 

Становлення і розвиток грошово-

кредитної системи Великої Британії. 

Банк Англії, його структура та 

функції. Комерційні банки Великої 

Британії. Спеціальні фінансово-

кредитні інститути Великої 

Британії. Грошово-кредитна 

політика Банку Англії. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

 

10 / 1 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

10 

тиждень 



форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

10 / 2 год. 

Тема 7. Європейська система 

центральних банків. 

Історія створення Європейського 

Валютного Союзу. Механізм вступу 

країн до ЄВС. Європейська система 

центральних банків. Грошово-

кредитна політика Європейського 

центрального банку. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

 

10 

тиждень 



11 / 2 год. 

Тема 8. Грошово-кредитна система 

Німеччини. 

Еволюція грошово-кредитної системи 

Німеччини. Німецький федеральний 

банк в системі регулювання грошово-

кредитних відносин. Комерційні 

банки ФРН. Небанківські фінансово-

кредитні інститути ФРН. Грошово-

кредитна політика Федерального 

німецького банку. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

 

11 / 1 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

11 

тиждень 

12 / 2 год. 

Тема 9. Грошово-кредитна система 

Франції. 

Еволюція грошово-кредитної системи 

Франції. Система регулювання 

грошово-кредитних відносин у 

Франції. Банк Франції. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

12 

тиждень 



12 / 1 год. 

Інфраструктура грошово-кредитної 

системи Франції:  універсальні банки;  

спеціалізовані комерційні банки; 

небанківські фінансово-кредитні 

установи. Грошово-кредитна політика 

Банку Франції. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

13 / 2 год. 

Тема 10. Грошово-кредитна 

системи ісламських країн. 

Принципи побудови грошово-

кредитних системи у мусульманських 

країнах. Діяльність фінансових 

посередників у мусульманських 

країнах. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

14 

тиждень 

14  / 1 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 



домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

14-15 / 2 

год. 

Тема 11. Грошово-кредитна система 

країн Центрально-Східної Європи. 

Формування системи обігу 

національних грошей в країнах з 

перехідною економікою. Центральний 

банк: його функції та труднощі 

становлення. Становлення 

дволанкової кредитної системи у 

країнах з перехідною економікою. 

Спеціальні кредитно-фінансові 

установи та проблеми їх розвитку. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

15 

тиждень 

14 / 1 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 



форм поточного 

контролю) 

5,57 год. 

16 / 2 год. 

Тема 12. Грошово-кредитна система 

Китаю. 

Становлення національної валютної 

системи Китаю. Ринок банківських 

послуг Китаю. Фінансові посередники 

КНР. Монетарна політика 

центрального банку Китаю. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

Підготовка до 

аудиторних 

занять 

(опрацювання 

прослуханого 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення 

окремих тем або 

питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання 

домашніх 

завдань; 

підготовка до 

семінарських 

занять; 

підготовка до 

контрольних 

робіт та інших 

форм поточного 

контролю)  

5,57 год. 

16 

тиждень 

16 / 2 год. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1-40. 

Інформаційні 

ресурси: 

1-19. 

 

 


