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Мета дисципліни – формування теоретичних та

практичних знань про грошово-кредитну політику

зарубiжних країн

Завданням навчальної дисципліни є опанування

студентами знань про етапи, принципів будови та

форми організації грошових і кредитних систем

зарубіжних країн; узагальнення досвіду розвитку

світової грошово-кредитної системи; розглянути

актуальні проблеми та тенденції розвитку грошово-

кредитних системи зарубіжних країн.

Предмет навчальної дисципліни – є вивчення

грошово-кредитних систем зарубіжних країн та їх

структури фінансово-кредитних органів.



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

загальних та спеціальних компетентностей:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

• Спеціальні компетенції:

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро-
та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури. 

Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 
бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 
регулювання та регулювання фінансового ринку. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку. 



Програмні результати навчання:

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 
особливості функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної 
та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 
систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 
банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан 
фінансових систем. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



Перелік тем

Тема 1. Основні типи та види грошово-кредитних систем

Тема 2. Еволюція та сучасний стан грошово-кредитної

системи США

Тема 3. Грошово-кредитна система Європейського союзу

Тема 4. Грошово-кредитна система Німеччини

Тема 5. Грошово-кредитна система Франції

Тема 6. Грошово-кредитна системи Великої Британії

Тема 7. Грошово-кредитна система Японії

Тема 8. Грошово-кредитні системи країн, що

розвиваються
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