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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних 
компетентностей щодо організації грошово-кредитних систем зарубіжних країн в 
умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-
фінансових інститутів. 

2. Завдання: ознайомлення з концепцію грошово-кредитної системи у 
фінансовій системі країни; визначення ролі держави у побудові грошово-кредитних 
системи, як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, 
фізичними та юридичними особами; надання оцінки основним напрямам державної 
політики у сфері регулювання фінансових відносин; дослідження послуг за 
основними сегментами організації грошово-кредитних систем зарубіжних країн; 
формування комплексного розуміння взаємозв’язків між суб’єктами організації 
грошово-кредитної системи і системою спеціалізованих фінансових інститутів. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:  
розуміння сутності та основних етапів еволюції грошово-кредитних систем 

країн з розвинутою економікою; 
знання процесів інтеграції у грошово-кредитній сфері; 
знання сучасного стану грошово-кредитних систем розвинених країн і 

механізмів грошово-кредитного регулювання; 
розуміння монетарної політики (зокрема грошово-кредитної політики як її 

складової) країн з розвиненою ринковою економікою; 
знання закономірностей та перспектив розвитку грошово-кредитних систем 

країн, що розвиваються. 
застосування знань і розумінь: 
уміння враховувати вимоги щодо організації грошово-кредитних систем у 

фінансових системах зарубіжних країн; 
уміння узагальнювати сутність фінансового ринку зарубіжних країн та його 

сегментів; 
уміння користуватися фінансовими інструментами як засобами взаємодії 

учасників ринку грошово-кредитних систем зарубіжних країн;  
уміння користуватися особливостями та відмінностями обігу різних видів 

цінних паперів грошово-кредитних систем зарубіжних країн; 
уміння визначати сутність інфраструктури грошово-кредитних систем 

зарубіжних країн, враховуючи її значення для забезпечення виконання ринкових 
функцій; 



уміння обґрунтовувати поняття, які формують інфраструктуру фінансового 
ринку; 

уміння обґрунтовувати державне регулювання грошово-кредитних систем 
враховуючи специфіку економічного та соціального стану зарубіжних країн. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Закономірності розвитку грошово-кредитних систем 

зарубіжних країн 
Тема 1. Суть і основні етапи еволюції грошових і кредитних систем країн з 

розвинутою ринковою економікою  
Тема 2. Еволюція валютних систем  
Тема 3. Грошова та кредитна система Росії  
Тема 4. Механізм грошово-кредитного регулювання країн, що розвиваються  
Тема 5. Грошова та кредитна система Китаю 
Змістовий модуль 2. Грошово-кредитні системи країн з розвинутою 

ринковою економікою 
Тема 6. Грошова та кредитна система США та Канади  
Тема 7. Грошова та кредитна система Великобританії  
Тема 8. Грошова та кредитна система Франції  
Тема 9. Грошова та кредитна система Німеччини  
Тема 10. Грошова та кредитна система Італії 
5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Коверза В.С. 

 
 
 

  
 


