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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни «Сучасні фінансові та грошовокредитні системи» є вивчення сутності фінансових та грошово-кредитних
систем; визначення закономірностей та основних етапів еволюції сучасних
фінансових, грошових та кредитних систем, принципів їхньої побудови та
особливостей організації за умов існування розвинених фінансових ринків і
розгалуженої системи міжнародних кредитно-фінансових інститутів.
Мета навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни „Сучасні фінансові та грошово-кредитні
системи” є вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних країн щодо організації
та функціонування національних фінансових та 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.
Основні завдання
Завдання вивчення дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні
системи» полягають у:
‒ засвоєнні теоретичних засад щодо організації та функціонування сучасних
фінансових та грошово-кредитних систем;
‒ з’ясуванні сучасного стану фінансових систем і механізм грошовокредитного
регулювання у країнах з розвиненою ринковою економікою;
‒ набуття вмінь та навичок щодо простеження закономірностей та перспектив
розвитку фінансових та грошово-кредитних систем країн, що розвиваються.
1.1.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Попередні дисципліни
Мікроекономіка
Макроекономіка
Фінанси
Гроші і кредит

Наступні дисципліни
Фінансовий ринок
Міжнародні фінансові організації
Корпоративні фінанси
Банківська система
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Компетентності та результати навчання за дисципліною:
Компетентності
Результати навчання
Розуміння та здатність до критичного Здобути знання з основних типів
осмислення концептуальних основ фінансових, грошових та кредитних
економічної теорії, які стосуються систем, їх специфіки
грошових та банківських систем й розвитку
узагальнюють засади і закономірності
функціонування
та
розвитку
фінансових та грошово-кредитних
систем
Здатність
опановувати
та Оцінювати ситуацію та пояснити
усвідомлювати інформацію щодо характер впливу зовнішніх факторів на
сучасного стану і тенденцій розвитку фінансову, грошову та банківську
грошових та кредитних систем системи зарубіжних країн
зарубіжних країн
1.2.

Уміння
системно
аналізувати
економічні процеси, що відбуваються
на міжнародному та регіональних
фінансових ринках
Вміння використовувати теоретичний
та
методичний
інструментарій
фінансової,
економічної,
математичної,
статистичної, правової та інших наук
для діагностики стану
грошово-кредитної системи
Навички
застосування
сучасного
інформаційного
та
програмного
забезпечення,
володіти
інформаційними технологіями у сфері
грошових та банківських систем
Здатність розв’язувати широке коло
проблем і поставлених задач шляхом
розуміння їх
фундаментальних
основ
та
використання
теоретичних
і
практичних методів, засвоєних з
програми фінансів і кредиту
Спроможність
формувати
та
реалізовувати комунікації в сфері
фінансів, грошових та
банківських систем
Здатність підтримувати належний
рівень знань та постійно підвищувати
свою професійну підготовку.

Володіти методичним інструментарієм
діагностики стану фінансових та
грошово-кредитних ринків
Знати законодавчу та нормативну базу,
що
регламентує
функціонування
фінансових та грошово-кредитних
систем

Вміти оцінювати стан світового
фінансового ринку та грошовокредитних ринків різних країн
Демонструвати
вміння визначати
шляхи розвитку те ефективного
функціонування грошово-кредитних
систем зарубіжних країн у контексті
інтеграційних
та
глобалізаційних
процесів у фінансовій сфері
Володіти методами оцінки стану,
проблем та перспектив розвитку
банківської системи України
Використовувати
професійну
аргументацію
для
донесення
інформації, ідей, проблем
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РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.

Зміст навчальної дисципліни за темами:
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
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.

Поняття, класифікація та склад фінансових систем

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.
Тема 2.

Державні фінанси у країнах з ринковою економікою

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.
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Тема 3.

Грошові системи: сутність та основні етапи розвитку

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.
Тема 4.

Кредитні системи: сутність та структура

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.
Тема 5.

Валютні системи: сутність та еволюція розвитку

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.
Тема 6.

Грошово-кредитна політика: сутність, типи та інструменти

Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа.
Визначення грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти. Типи грошовокредитної 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
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монетарної стабілізації. Процентна політика центрального банку. Політика
центрального банку на відкритому ринку.
Тема 7.

Міжнародні валютно-фінансові установи

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 кредитнофінансові 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.
Тема 8. Фінансова та грошово-кредитна системи Європейського
Союзу
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.
Тема 9.

Фінансова та грошово-кредитна системи США

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.
Тема 10. Фінансова та грошово-кредитна системи Великої Британії
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.
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Тема 11.

Фінансова та грошово-кредитна системи Японії

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 АзійськоТихоокеанського 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.
Тема 12.

Принципи функціонування фінансової та грошово-кредитної
систем в ісламських країнах

Ісламська модель фінансової системи. Вплив мусульманської релігійної
етики на функціонування банків в ісламських країнах. Структура грошовокредитної 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.
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РОЗДІЛ 5. ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Сервер Нацкомфінпослуг www.dfp.gov.ua
2. Сервер Мінфіну України www.minfin.gov.ua
3. Сервер НБУ www.bank.gov.ua
4. Сервер АУБ www.aub.com.ua
5. Ліга Бізнес Інформ www.liga.net
6. Право. Україна www.legal.com.ua
7. Банк Англії: www.bankofengland.co.uk
8. Банк міжнародних розрахунків: www.bis.org
9. Банк Японії: www.boj.or.jp/en/
10.Європейський банк реконструкції і розвитку: www.ebrd.com
11.Європейський центральний банк: www.ecb.int
12.Ісламський банк розвитку: www.isdb.org
13.Міжнародний валютний фонд: www.imf.org
14.Світовий банк: www.worldbank.org
15.Федеральна корпорація по страхуванню депозитів: www.fdic.gov
16.Федеральна резервна система США: www.federalreserve.gov
Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної
дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь.
2. Програма навчальної дисципліни розробляється Факультетом самостійно на
основі освітньої програми.

