
 

 

Дисципліна Грошово-кредитні системи 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Грошово-кредитні системи» тісно пов’язана з 

іншими економічними дисциплінами: «Макроекономіка», 

«Державне регулювання економіки», «Гроші і кредит», 

«Фінансова думка України», «Податкова система», «Фінанси», 

«Фінанси підприємств», «Фінансово-кредитні системи зарубіжних 

країн», «Фінанси місцевого самоврядування» тощо. 

Що буде вивчатися 

Поняття, класифікація та склад фінансових систем. Державні 

фінанси у країнах з ринковою економікою. Грошові системи: 

сутність та основні етапи розвитку. Кредитні системи: сутність та 

структура. Валютні системи: сутність та еволюція розвитку. 

Грошово-кредитна політика: сутність, типи та інструменти. 

Міжнародні валютно-фінансові установи. Фінансова та грошово-

кредитна системи Європейського Союзу. Фінансова та грошово-

кредитна системи США. Фінансова та грошово-кредитна системи 

Великої Британії. Фінансова та грошово-кредитна системи Японії. 

Принципи функціонування фінансової та грошово-кредитної 

систем в ісламських країнах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалом курсу сприяє засвоєнню процесів: 

вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних країн щодо 

організації та функціонування національних фінансових і 

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. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами вивчення дисципліни є засвоєння: 

змісту основних економічних категорій, які характеризують 

фінансові та грошово-кредитні системи; етапів еволюції сучасних 

фінансових та грошово-кредитних систем; особливостей 

національних систем регулювання фінансових та грошово-

кредитних відносин; інфраструктури фінансових та грошово-

кредитних систем зарубіжних країн та їхнього сучасного стану; 

проблем розвитку грошового обігу та фінансових і кредитних 

систем у сучасних умовах. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

– розуміння сутності та значення фінансової та грошово-

кредитної систем, природи та принципів їх функціонування, 

рівнів нормативного регулювання; 

– розуміння проблем розвитку грошового обігу та фінансових і 

кредитних систем у сучасних умовах;  

– засвоєння сутності інфраструктури фінансових і грошово-

кредитних систем зарубіжних країн та їхній сучасний стан; 

– аналізу та оцінки стану сучасного світового фінансового ринку 

та грошово-кредитних ринків різних країн; 



– визначення шляхів розвитку та ефективного функціонування 

фінансових та грошово-кредитних систем зарубіжних країн у 

контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів у фінансовій 

сфері. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
залік 

 


