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Конспект лекції № 1 

 

Тема № 1 Поняття, класифікація та склад фінансових систем 

                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується визначення сутності фінансової системи, її структур та принципів 

побудови; закріплення знань щодо загальної характеристики сфер і ланок 

фінансової системи 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність фінансової системи. 

2. Структура та принципи побудови. 

3. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. 

4. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи її вдосконалення. 

 

 

Опорні поняття: Фінансова система, фінансові відносини, структура 

фінансової системи, принципи побудови фінансової системи, державні фінанси, 

фінанси підприємств,  фінанси населення. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Ніколаєнко Ю. В. 

- Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 187 с..  

2. Економіка зарубіжних країн : підруч. для студентів, які навчаються за спец. 

"Економіка" / [С. В. Войтко та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-

т ім. Ігоря Сікорського". - Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2017. - 399 

с. 

3. Рисін В.В. Грошово - кредитні системи зарубіжних країн [Текст]: Навчальний 

посібник.- Львів.: ЛБІ НБУ, 2015. – 268 с. 

4. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Савастєєва О. М. ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с. 

Інтернет ресурси:  

1. Сервер Нацкомфінпослуг  www.dfp.gov.ua 

2. Сервер Мінфіну України www.minfin.gov.ua 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

http://www.dfp.gov.ua/


 Поняття та підходи до визначення фінансової системи. Структурна 

будова і класифікація фінансових систем. Загальна характеристика окремих 

ланок фінансової системи: державний бюджет, територіальні фінанси, 

державний кредит, спеціальні фонди, фінанси суб’єктів господарювання. 

. 

 

Конспект лекції №  2 
 

 

Тема № 2 Державні фінанси у країнах з ринковою економікою 

                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується визначення сутності поняття державних фінансів та стану розвитку 

державних фінансів в Україні та зарубіжних країнах. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Еволюція та сучасні риси державних фінансів у країнах з розвинутою 

ринковою економікою  

2. Особливості формування державних доходів у зарубіжних країнах 

3. Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн  

4. Загальні риси організації управління фінансами у зарубіжних країнах 

5. Взаємозалежність фінансових систем різних країн 

 

Опорні поняття: державні фінанси, податкові та неподаткові доходи, ухилення 

від сплати податків; особливості фінансування освіти, культури і мистецтва; 

розвиток суверенних фондів суспільного добробуту; державно-приватне 

партнерство, організація державних закупівель. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Вплив державної податкової політики на формування середнього класу: 

світовий досвід для України : монографія / В. В. Смаглюк. -Дніпро : Середняк 

Т. К., 2019. - 191 с. 

2. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Ніколаєнко 

Ю. В. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 187 с..  

3. Економіка зарубіжних країн : підруч. для студентів, які навчаються за 

спец. "Економіка" / [С. В. Войтко та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ : КПІ ім. І. Сікорського : 

Політехніка, 2017. - 399 с 

4. Коркач І.В.  Розвиток державних фінансів україни та зарубіжних країн / 

Коркач І.В // «Молодий вчений» • № 6 (33) • червень, 2016 р. . – С. 54-56. 



5. Митна політика зарубіжних країн : навч. посіб. для студентів ВНЗ III –IV 

рівнів акредитації / Інна Анатоліївна Гуцул ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, Ф-т 

фінансів, Каф. податків та фіскал. політики. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 197 с. 

6. Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського 

Союзу: порівняльний досвід : монографія / [В. В. Артемчук та ін. ; за заг. ред. В. 

О. Радкевич] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн освіти. - Житомир : 

Полісся, 2018. - 207 с 

7. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Савастєєва О. М. ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с. 

Інтернет ресурси:  

3. Сервер Нацкомфінпослуг  www.dfp.gov.ua 

4. Сервер Мінфіну України www.minfin.gov.ua 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Особливості формування державних доходів у зарубіжних країнах. Основи 

оподаткування. Поняття, причини та методи ухилення від сплати податків. 

Офшорний бізнес як форма мінімізації оподаткування. Чинники розширення 

суспільних видатків у країнах ринкової економіки. Закон Вагнера. Особливості 

фінансування окремих галузей соціальної сфери. Особливості фінансування 

освіти. Специфіка фінансування культури і мистецтва. Практика державно-

приватного партнерства у зарубіжних країнах Зарубіжний досвід організації 

державних закупівель. Суверенні фонди суспільного добробуту. Зарубіжний 

досвід управління державним боргом. 

 

 Конспект лекції №  3 
 

 

Тема № 3 Грошові системи: сутність та основні етапи розвитку 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується вивчення основних етапів розвитку грошових систем, їх типів та 

еволюції. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній 

системі країни. Елементи грошової системи.  

http://www.dfp.gov.ua/


2. Основні етапи розвитку грошових систем. Основні типи грошових 

систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу.  

3. Класифікація типів грошових систем за різними критеріями.  

4. Державне регулювання грошового обороту як головне призначення 

грошової  системи. Центральний банк як орган державного 

регулювання грошової сфери.  

5. Принципи організації сучасних грошових систем зарубіжних країн. 

 

Опорні поняття: грошова система, складові елементи грошової системи, 

біметалізм,  монометалізм, золотомонетний стандарт, методи регулювання 

грошового обороту, державне регулювання, типи грошових систем. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гербич Л. А. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч.  посіб. / 

Л. А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с. 

2. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук 

[та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015. -570 с  

3. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн: підручник / П. Мельник, 

Л. Тарангул, О. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 589 

с.  

4. Гербич Л. А. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч.  посіб. / 

Л. А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с. 

5. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук 

[та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015. -570 с  

6. Семко Т.В, Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.  

7. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: 

структурно-функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006.  

8. Дук І.В. Еволюція, стадії розвитку і функції центральних банків розвинутих 

країн світу / І. Дук // Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. – 2009. – Вип. 2 (46). – С. 91–96.  

9. Крупка І. М. Сучасні міжнародні вимоги регулювання ліквідності банків / І. 

М. Крупка, Х. П. Паньків // Бізнес Інформ. – 2013. – № 6. – С. 337 – 341.  

10. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А. Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

11. Чамро Ю.О. Еволюція розвитку центральних банків та їх історичні типи / Ю. 

Чамро // Вісник Університету банківської справи Національного банку 

України. – 2011. – № 3. – С. 231-236.   
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 



Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 

країни. Елементи грошової системи. Основні етапи розвитку грошових систем. 

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного 

обігу. Класифікація типів грошових систем за різними критеріями. Державне 

регулювання грошового обороту як головне призначення грошової системи. 

Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. 

Принципи організації сучасних грошових систем зарубіжних країн. 

 

 

Конспект лекції №  4 
 

 

Тема № 4 Кредитні системи: сутність та структура 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується визначення сутності, призначення та видів фінансового 

посередництва, структуру кредитної системи. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність та структура кредитної системи. Еволюція кредитних систем.  

2. Принципи побудови кредитних систем на сучасному етапі  

3. Банківська система. Функції та класифікація банків. Сучасні тенденції 

розвитку банків  

4. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Класифікація небанківських 

кредитно-фінансових інститутів.  

Інтернет ресурси: 

1. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org  

2. Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com  

3. Європейський центральний банк: www.ecb.int  

4. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

5. Світовий банк: www.worldbank.org 

Опорні поняття: кредитна система, елементи інфраструктури кредитної 

системи, банки, кредитно-фінансові інститути,  організація банківського 

нагляду, центральні банки. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: 

становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003  



2. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн: підручник / П. 

Мельник, Л. Тарангул, О. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 

2010. – 589 с.  

3. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] 

Навчально-методичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 2018. 

– 160 с. 

4. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Савастєєва О. М. ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с. 

5. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних 

економіках: структурно-функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006.  

6. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн для 

спеціальності «Банківська справа»: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. 

дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 160 с.  

7. Златіна Н. Особливості банківських систем зарубіжних країн (на прикладі 

Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії) / Н. Златіна // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. - 

Вип. 84. - С. 90-93.  

8. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. 

Міщенко, А.Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

9. Слобода Л. Я. Зарубіжний досвід управління капіталом банків / Л. Я. 

Слобода,  

10. Чамро Ю.О. Еволюція розвитку центральних банків та їх історичні типи / 

Ю.О. Чамро // Вісник Університету банківської справи Національного банку 

України. – 2011. – №3 (12). – С. 231–236.  

 

Інтернет ресурси:  

 

1. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org  

2. Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com  

3. Європейський центральний банк: www.ecb.int  

4. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

5. Світовий банк: www.worldbank.org 
 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Сутність та 

структура кредитної системи. Еволюція кредитних систем. Принципи побудови 

кредитних систем на сучасному етапі.. Банки як провідні суб’єкти фінансового 

посередництва. Сутність та функції банків. Банківська система. Поняття 

банківської системи, її цілі та функції. Специфічні риси банківської системи. 

Принципи побудови банківської системи. Сучасні тенденції розвитку 

банківської системи. Характеристика спеціалізованих кредитно-фінансових 

інститутів. 



 

Конспект лекції №  5 
 

 

Тема № 5 Валютні системи: сутність та еволюція розвитку 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується визначення сутності валютної системи,  етапів історичного розвитку 

світової валютної системи, формування Європейської валютної системи. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Валютні системи: поняття, призначення та елементи. Національна валютна 

система як складова національної грошової системи країни.  

2. Характеристика елементів національної та світової валютних систем  

3. Основні етапи історичного розвитку світової валютної системи. Золотий 

стандарт. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. 

Ямайська валютна система.  

4. Формування Європейської валютної системи. 

 

Опорні поняття: валютна система, види валютних систем, еволюція світової 

валютної системи, Європейська валютна система. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн: підручник / П. 

Мельник, Л.Тарангул, О. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 

2010. – 589 с.  

2. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] 

Навчально-методичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 

2018. – 160 с 

3. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Савастєєва О. М. ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с. 

4. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: 

структурно-функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006.  

5. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн для спеціальності 

«Банківська справа»: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 160 с.  

6. Дук І.В. Еволюція, стадії розвитку і функції центральних банків розвинутих 

країн світу / І. Дук // Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. – 2009. – Вип. 2 (46). – С. 91–96.  

7. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А. Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  



 Інтернет ресурси:  

1. Банк Англії: www.bankofengland.co.uk  

2. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org  

3. Банк Японії: www.boj.or.jp/en/  

4. Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com  

5. Європейський центральний банк: www.ecb.int  

6. Ісламський банк розвитку: www.isdb.org  

7. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

8. Світовий банк: www.worldbank.org  

9. Федеральна корпорація по страхуванню депозитів: www.fdic.gov  

10. Федеральна резервна система США: www.federalreserve.gov  

 
 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Сутність валюти, призначення та сфери використання. Валютні системи: 

поняття, призначення та елементи. Національна валютна система як складова 

національної грошової системи країни та її елементи. Характеристика елементів 

національної та світової валютних систем. Валютне регулювання та валютна 

політика: курсова, облікова, інтервенційна. Світова та міжнародні валютні 

системи. Основні етапи історичного розвитку світової валютної системи. 

Золотий стандарт. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська валютна 

система. Ямайська валютна система. Формування Європейської валютної 

системи. 
 

Конспект лекції №  6 
 

 

Тема № 6 Грошово-кредитна політика: сутність, типи та інструменти 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується визначення сутності, типів, інструментів грошово-кредитних 

політик.  

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа.  

Визначення грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти.  

2. Типи грошово-кредитної політики  



3. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальнодержавній 

економічній політиці  

4. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної 

політики. Політика обов’язкових резервних вимог. Політика 

рефінансування центральним банком комерційних банків. Процентна 

політика центрального банку: зміст та ефективність. Політика 

центрального банку на відкритому ринку  

 

Опорні поняття: грошово-кредитна політика, суб’єкти та об'єкти грошово-

кредитної політики, НБУ, інструменти грошово-кредитного регулювання. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. 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. – 292 с.  

2. 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.  

3. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] 

Навчально-методичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 

2018. – 160 с. 

4. 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. – 391 с.  

5. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: 

структурно-функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006.  

6. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн для спеціальності 

«Банківська справа»: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 160 с.  

7. Дук І.В. Еволюція, стадії розвитку і функції центральних банків розвинутих 

країн світу / І. Дук // Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. – 2009. – Вип. 2 (46). – С. 91–96.  

8. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А.Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

9. Слобода Л. Я. Зарубіжний досвід управління капіталом банків / Л. Я. 

Слобода,  

10. Чамро Ю.О. Еволюція розвитку центральних банків та їх історичні типи / 

Ю.О. Чамро // Вісник Університету банківської справи Національного банку 

України. – 2011. – №3 (12). – С. 231–236.  

 

Інтернет ресурси:  

11. Банк Англії: www.bankofengland.co.uk  



12. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org  

13. Банк Японії: www.boj.or.jp/en/  

14. Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com  

15. Європейський центральний банк: www.ecb.int  

16. Ісламський банк розвитку: www.isdb.org  

17. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

18. Світовий банк: www.worldbank.org  

19. Федеральна корпорація по страхуванню депозитів: www.fdic.gov  

20. Федеральна резервна система США: www.federalreserve.gov  
 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа. 

Визначення грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти. Типи грошово-

кредитної політики. Визначення стратегічних, проміжних і тактичних цілей. 

Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики. 

Політика обов’язкових резервних вимог: зміст та ефективність. Політика 

рефінансування центральним банком комерційних банків: зміст, ефективність 

та особливості застосування політики рефінансування в умовах інфляції та 

монетарної стабілізації. Процентна політика центрального банку. Політика 

центрального банку на відкритому ринку. 

 

 

Конспект лекції №  7 
 

 

Тема № 7 Міжнародні валютно-фінансові установи 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується функціонування міжнародних валютно-фінансових установ 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Інтеграційні процеси у світовій економіці та необхідність регулювання 

міжнародних валютних та фінансово-кредитних відносин  

2. Міжнародний валютний фонд.  Організація та функціональне призначення 

МВФ  

3. Група Світового банку.  Основи організації, структура та призначення 

Світового банку  

4. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути  



 

Опорні поняття: міжнародні валютно-фінансові організації, Міжнародний  

валютний фонд,. Група Світового банку, Регіональні банки розвитку, 

Регіональні й субрегіональні банки та фонди розвитку. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гербич Л. А. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч.  посіб. / 

Л. А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с. 

2. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук 

[та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015. -570 с  

3. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Ніколаєнко Ю. 

В. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 187 с..  

4. Красавина Л.М. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: учебник. / Л.М. Красавина. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 

576 с.  

5. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. 

- К.: Зовнішня торгівля, 2005. - 118 с.  

6. 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.  

7. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] 

Навчально-методичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 

2018. – 160 с. 

8. 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.  

9. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: 

структурно-функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006.  

10. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн для спеціальності 

«Банківська справа»: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 160 с.  

11. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн 

Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник НБУ. - 

2006. - № 8. - С. 25-28.  

12. Міокова Н. В. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом / 

Н.В.Міокова // Статистика України. – 2011. – № 1. – С. 86–92.  

13. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А.Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

В. В. Фостяк // Інвестиції: управління, практика, досвід. – 2011. - №11. – С. 25-

31. 

Інтернет ресурси:  
 

1. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org  

2. Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com  

3. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83


4. Світовий банк: www.worldbank.org 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Інтеграційні процеси у світовій економіці та необхідність регулювання 

міжнародних валютних та фінансово-кредитних відносин. Міжнародний 

валютний фонд. Організація та функціональне призначення МВФ. Напрями 

співробітництва з Україною. Група Світового банку. Основи організації, 

структура та призначення Світового банку. Регіональні міжнародні кредитно-

фінансові інститути. Європейський банк реконструкції та розвитку: порядок 

створення, призначення і функції. Банк міжнародних розрахунків. Необхідність 

та порядок створення БМР. Функції банку. Роль БМР у розвитку міжнародного 

співробітництва у валютно-кредитній сфері 
 

Конспект лекції №  8 
 

 

Тема № 8 Фінансова та грошово-кредитна системи Європейського Союзу 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується визначення передумов створення Європейської системи 

центральних банків (ЄСЦБ) і єдиної європейської валюти; механізму та 

основних напрямів монетарної політики ЄЦБ.  

План лекції (навчальні питання): 

1. Передумови створення Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) і 

єдиної європейської валюти.  

2. Етапи створення Європейського валютного союзу. Етапи введення єдиної 

європейської валюти. 

3. Інститути Європейського Союзу. Європейський центральний банк (ЄЦБ). 

Економіко-правовий статус і функції ЄЦБ. Організаційна структура і 

функції ЄЦБ. Механізм та основні напрями монетарної політики ЄЦБ.  

4. Інструментарій та основні напрями монетарної політики ЄЦБ.  

5. Європейський інвестиційний банк 

 

Опорні поняття: європейський монетарний союз, Європейська система 

центральних банків, Європейський центральний банк, монетарна політика ЄЦБ,  

Європейський інвестиційний банк. 

 

Інформаційні джерела: 



Основна та допоміжна література:  

1. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук 

[та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015. -570 с  

2. Європейський Союз: теорія і практика інтеграції заради успіху : навч. посіб. 

/ [Матвійчук А. В. та ін.] ; за заг. ред. А. В. Матвійчука ; Міжнар. екон.-

гуманітар. ун-т ім. С. Дем'янчука. - Рівне : Волинські обереги, 2019. - 155 с. 

3. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: 

становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003  

4. Красавина Л.М. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: учебник. / Л.М. Красавина. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 

576 с.  

5. 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.  

6. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] 

Навчально-методичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 

2018. – 160 с. 

7. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: 

структурно-функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006.  

8. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний 

союз: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001.  

9. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001.  

10. Златіна Н. Особливості банківських систем зарубіжних країн (на прикладі 

Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії) / Н. Златіна // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. 

- Вип. 84. - С. 90-93.  

11. Кашпур Ю.А. Міжнародний досвід реформування банківських систем у 

розвинутих країнах світу / Ю.А. Кашпур // Науковий вісник НЛТУ України. 

– 2010. – Вип. 20.3. – С.150–156.  

12. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн 

Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник НБУ. - 

2006. - № 8. - С. 25-28.  

13. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А.Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

14. Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі: 

концепція адаптації та інтеграції в умовах угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом : [монографія] / С. В. Іванов [та ін.]  [наук. ред. В. І. 

Ляшенко] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. -Київ : НАН України : Ін-

т економіки пром-сті, 2019. - 311 с. 

15. Щодо інтеграції банківської системи України до банківської системи 

Європейського Союзу: аналітична записка [Електронний ресурс] / 

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. 

– Режим доступу : http: www.niss.gov.ua.  

 

Інтернет ресурси:  
 



1. Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com  

2. Європейський центральний банк: www.ecb.int  

3. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Передумови створення Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) і 

єдиної європейської валюти. Етапи створення Європейського валютного союзу. 

Етапи введення єдиної європейської валюти. Інститути Європейського Союзу. 

Європейський центральний банк (ЄЦБ). Економіко-правовий статус і функції 

ЄЦБ. Організаційна структура і функції ЄЦБ. Механізм та основні напрями 

монетарної політики ЄЦБ. Інструментарій та основні напрями монетарної 

політики ЄЦБ. Європейський інвестиційний банк. 
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Тема № 9 Фінансова та грошово-кредитна системи США 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується особливостей та характеристик основних елементів грошово-

кредитної системи США. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Особливості та характеристика основних елементів грошово-кредитної 

системи США.  

2. Еволюція грошово-кредитної системи США.  

3. Структура ФРС та її роль в кредитній системі США. Особливості 

функціонування та види комерційних банків в США.  

4. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи в кредитній системі США. 

Форми концентрації та централізації банківського капіталу в США.  

5. Банківський нагляд у США. 

 

 

Опорні поняття: грошово-кредитна система США, ФРС, інвестиційні 

банки, Експортно-імпортний банк США, страхові компанії, пенсійні фонди, 

фінансові компанії, взаємні фонди, федеральні кредитні установи, житлово-



ощадні банки, позичково-ощадні асоціації, трастові компанії, кредитні спілки та 

кооперативні банки. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук 

[та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015. -570 с  

2. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Ніколаєнко Ю. 

В. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 187 с..  

3. 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.  

4. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] 

Навчально-методичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 

2018. – 160 с. 

5. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Савастєєва О. М. ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с. 

6. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний 

союз: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001.  

7. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001.  

8. Зайцев О. Банки-инноваторы // Банковская практика за рубежом. - 2008. - № 

7. - С. 58-65.  

9. Златіна Н. Особливості банківських систем зарубіжних країн (на прикладі 

Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії) / Н. Златіна // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. 

- Вип. 84. - С. 90-93.  

10. Кашпур Ю.А. Міжнародний досвід реформування банківських систем у 

розвинутих країнах світу / Ю.А. Кашпур // Науковий вісник НЛТУ України. 

– 2010. – Вип. 20.3. – С.150–156.  

11. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн 

Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник НБУ. - 

2006. - № 8. - С. 25-28.  

12. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А. Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

 

Інтернет ресурси:  

1. Федеральна корпорація по страхуванню депозитів: www.fdic.gov  

2. Федеральна резервна система США: www.federalreserve.gov  
 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 



Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Особливості та характеристика основних елементів грошово-кредитної системи 

США. Еволюція грошово-кредитної системи США. Особливості розвитку та 

етапи формування грошово-кредитної системи США. Структура ФРС та її роль 

в кредитній системі США. Особливості функціонування та види комерційних 

банків в США. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи в кредитній системі 

США. Форми концентрації та централізації банківського капіталу в США. 

Банківський нагляд у США. 

 

. Конспект лекції №  10 
 

 

Тема № 10 Фінансова та грошово-кредитна системи Великої Британії 

                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується особливостей та основних етапів становлення грошово-кредитних 

систем Великої Британії 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Формування фінансової системи 

2. Специфічні риси та основні етапи становлення грошово-кредитної системи 

Великобританії.  

3. Англійський фунт стерлінгів як резервна валюта. Стерлінгова зона та роль 

фунта в ЄВС.  

4. Структура банківського сектора Великої Британії. Банк Англії як 

центральний емісійний банк країни.  

5. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи в кредитній системі Великої 

Британії 

 

 

Опорні поняття: бюджетна система Великобританії, банківська система, Банк 

Англії, структура і склад фінансової системи. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гербич Л. А. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч.  посіб. / 

Л. А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с 



2. Економіка та інформаційна безпека зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. 

Валіулліна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : 

Волинські обереги, 2017. - 275 с. 

3. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: 

курс лекцій. – К.: МАУП, 2018. – 234 с.  

4. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: 

становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003  

5. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. 

Мельник, Л.Тарангул, О. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 

2010. – 589 с.  

6. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] 

Навчально-методичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 

2018. – 160 с. 

7. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Савастєєва О. М. ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с. 

8. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний 

союз: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001.  

9. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001.  

10. Кашпур Ю.А. Міжнародний досвід реформування банківських систем у 

розвинутих країнах світу / Ю.А. Кашпур // Науковий вісник НЛТУ України. 

– 2010. – Вип. 20.3. – С.150–156.  

11. Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції 

// Вісник НБУ. – 2008. – № 9. – С. 40-43.  

12. Мамонтов А. Диалектика британского банковского рынка // Банковская 

практика зарубежом. - 2008. - № 10. - С. 26-30.  

13. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А.Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

14. Чамро Ю.О. Еволюція розвитку центральних банків та їх історичні типи / 

Ю.О. Чамро // Вісник Університету банківської справи Національного банку 

України. – 2011. – №3 (12). – С. 231–236.  

Інтернет ресурси:  

1. Банк Англії: www.bankofengland.co.uk  

2. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org  

3. Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com  

4. Європейський центральний банк: www.ecb.int  

5. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

6. Світовий банк: www.worldbank.org  

7. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org 
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 

Специфічні риси та основні етапи становлення грошово-кредитної системи 

Великобританії. Англійський фунт стерлінгів як резервна валюта. Стерлінгова 



зона та роль фунта в ЄВС. Структура банківського сектора Великої Британії. 

Банк Англії як центральний емісійний банк країни. Спеціалізовані фінансово-

кредитні установи в кредитній системі Великої Британії. 
 

 
 

Конспект лекції №  11 
 

 

Тема № 11 Фінансова та грошово-кредитна системи Японії 

                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки  «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси».  

 
 

Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується особливостей та основних етапів становлення грошово-кредитної 

системи Японії. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Фінансова система  

2. Грошово-кредитна система Японії: особливості формування, розвитку та 

сучасного стану.  

3. Грошовий обіг Японії до та після Другої світової війни. Японська єна як 

резервна та міжнародна валюта країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.  

4. Особливості кредитної і банківської системи Японії. Функціонування 

іноземних банків і державних кредитно-фінансових установ Японії. 

5. Грошово-кредитне регулювання як головна функція Банку Японії. 

Банківський нагляд в Японії 

 

Опорні поняття: Фінансова система Японії, система спеціальних фондів 

соціального та економічного призначення, позиції єни у світовому 

господарстві, Банк Японії, комерційні банки і спеціальні ФКІ. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1.  Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Савастєєва О. М. ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с. 

2.  

3. Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків в зарубіжних країнах: Навч. 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с  

4. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы: Научное издание: 

Москва: ТД «Элит-2000», 2001. – 392 с.  

5. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. 

Мельник, Л.Тарангул, О. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 

2010. – 589 с.  



6. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001.  

7. Дук І.В. Еволюція, стадії розвитку і функції центральних банків розвинутих 

країн світу / І. Дук // Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. – 2009. – Вип. 2 (46). – С. 91–96.  

8. Кашпур Ю.А. Міжнародний досвід реформування банківських систем у 

розвинутих країнах світу / Ю.А. Кашпур // Науковий вісник НЛТУ України. 

– 2010. – Вип. 20.3. – С.150–156.  

9. Краевая А. Банковский сектор Восточной Европы на волне перемен // 

Банковская практика за рубежом. – 2007. - № 8. – С. 15-21.  

10. Ліфанова М. І., Проблеми і перспективи розвитку світової валютної системи 

в посткризовий період / М. Ліфанова. // Економіка.Управління.Іновації.–

2014.- №1.  

11. Сенина Д.Н. Результаты изменения денежно-кредитной политики Банка 

Японии в 2013 г. / Д.Н. Сенина // Актуальные проблемы современной 

Японии, вып. XXVIII. – 2014. – С. 54-64.  

 

 

Інтернет ресурси:  

1. Банк Японії: www.boj.or.jp/en/  
 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 
 

Грошово-кредитна система Японії: особливості формування, розвитку та 

сучасного стану. Грошовий обіг Японії до та після Другої світової війни. 

Японська єна як резервна та міжнародна валюта країн Азійсько-

Тихоокеанського регіону. Особливості кредитної і банківської системи Японії. 

Функціонування іноземних банків і державних кредитно-фінансових установ 

Японії. Грошово-кредитне регулювання як головна функція Банку Японії. 

Банківський нагляд в Японії. 
 

Конспект лекції №  12 
 

 

Тема № 12 Принципи функціонування фінансової та грошово-кредитної 

систем в ісламських країнах 
                                              (назва теми відповідно до РПНД) 

Міжпредметні зв’язки   «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші і кредит», «Банківська система», «Бюджетна система», «Фінансовий 

ринок», «Міжнародні фінансові організації», «Корпоративні фінанси». 
 



Мета лекції  засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка 

стосується особливостей функціонування ісламської моделі фінансової 

системи. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Ісламська модель фінансової системи. Вплив мусульманської релігійної 

етики на функціонування банків в ісламських країнах.  

2. Структура грошово-кредитної системи ісламських країн. Фінансові 

структури Близького Сходу.  

3. Ісламських банк. Функції Центрального банку ісламських країн.  

4. Державні спеціалізовані кредитні агентства. Інвестиційні компанії.  

5. Загальні риси та відмінності ісламського банку та банків світу. 

Ключовою особливістю ісламу як релігії є те, що питання економіки і ведення 

 

 

Опорні поняття: іслам, фінансові системи ісламських країн, розвиток 

інститутів фінансового посередництва, Ісламський банк розвитку і Дубайський  

банк, відмінності банків ісламського та європейського типу. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гербич Л. А. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч.  посіб. / 

Л. А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с. 

2. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук 

[та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015. -570 с  

3. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн.- 

К.: Зовнішня торгівля, 2015. - 118 с.  

4. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы: Научное издание: 

Москва: ТД «Элит-2000», 2001. – 392 с.  

5. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. 

Мельник, Л.Тарангул, О. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 

2010. – 589 с.  

6. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001.  

7. Кашпур Ю.А. Міжнародний досвід реформування банківських систем у 

розвинутих країнах світу / Ю.А. Кашпур // Науковий вісник НЛТУ України. 

– 2010. – Вип. 20.3. – С. 150–156.  

8. Міщенко В. Базель-III: нові підходи банківського регулювання / В. Міщенко, 

А. Нєзнамова // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 4 – 9.  

9. Скороходов А. Исламский прорыв//Банковская практика за рубежом.-2008.-

№ 2.-С.20-27.  

10. Чугуєв О. А. Ісламський банкінг та його фінансові інструменти в концепції 

потенційної моделі фінансо-вої системи / О. А. Чугуєв, А. В. Чередниченко // 

Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 3–4. – C. 13–16.  

 



Інтернет ресурси:  
 

1. Ісламський банк розвитку: www.isdb.org  

2. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org  

3. Європейський центральний банк: www.ecb.int  

4. Міжнародний валютний фонд: www.imf.org  

5. Світовий банк: www.worldbank.org  
 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:   

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою 

лекції. 
 

Ісламська модель фінансової системи. Вплив мусульманської релігійної етики 

на функціонування банків в ісламських країнах. Структура грошово-кредитної 

системи ісламських країн. Фінансові структури Близького Сходу. Ісламських 

банк. Функції Центрального банку ісламських країн. Державні спеціалізовані 

кредитні агентства. Інвестиційні компанії. Загальні риси та відмінності 

ісламського банку та банків світу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


