
Навчальна дисципліна «ГРОШО-КРЕДИТНА СИСТЕМА 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

Факультет: економічний 

  

 

Статус: вибіркова 

Курс: 3 

Семестр: 5 

Кількість залікових кредитів ECTS - 4  

Попередні умови вивчення: гроші і кредит, фінанси. 

  

 

Мета: розглянути, вивчити й узагальнити досвiд зарубiжних країн 

щодо створення національних грошово-кредитних систем та інтеграції їх до 

світової фінансової системи,  проаналізувати шляхи вирiшення проблем 

підвищення ефективності функцiонування грошово-кредитних систем.   

Завдання: зрозуміти суть та основні етапи еволюції грошово-кредитних 

систем країн з розвиненою ринковою економікою; ознайомитися з процесами 

інтеграції у грошово-кредитній сфері; показати сучасний стан грошово-

кредитних систем розвинених країн і механізм грошово-кредитного 

регулювання; охарактеризувати грошово-кредитну політику країн з розвине-

ною ринковою економікою; простежити закономірності та перспективи 

розвитку грошово-кредитних систем країн, що розвиваються. 

Предмет: вивчення  навчальної дисципліни є  вивчення грошово-

кредитних систем розвинених держав та структуру фінансово-кредитних 

органів та інститутів різних країн. 

 

 

 

ПРОГРАМА: 

 

 Розділ 1. Загальні знання про грошово-кредитні системи та найбільш 

розвинені країни. 

Грошова система. Кредитна система. Валютна система. Грошово-

кредитна система США. Грошово-кредитна система Японії. Грошово-кредитна 

система Німеччини. 

 

Розділ 2. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн та Європи . 

 Грошово-кредитна система Великобританії. Грошово-кредитна система 

Франції. Грошово-кредитна система Австралії. Грошово-кредитна система Італії. 

Грошово-кредитна система Канади. Грошово-кредитна система ЄС.  
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, тестування, 

індивідуальні завдання, реферати. 

 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на 

семінарських заняттях; тестування, письмові контрольні роботи з 2 розділів 

програми курсу. 

Підсумковий контроль: письмовий залік . 

Оцінювання здійснюється за чотирьохбальною шкалою ECTS. 

Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі. 

 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної 

дисципліни, курс лекцій, матеріали до семінарських занять та самостійної 

роботи, комплекти завдань для контрольних робіт, письмового заліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


