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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 навчальної дисципліни „Сучасні фінансові та грошовокредитні 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 грошовокредитних 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 грошово-кредитного
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. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
« Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»
(назва навчальної дисципліни)

Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та найменування галузі знань:
07 – Управління та адміністрування

Цикл дисциплін за навчальним планом:
Вибіркова дисципліна

спеціальність:
072 – Фінанси, банківська справа та
страхування
освітня програма:
Фінанси, митна та податкова справа

Освітній ступінь:
бакалавр

Методи навчання:
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота,
робота в бібліотеці, робота з Інтернетом тощо

Курс: 2
Семестр: 3

Кількість
кредитів
ECTS

4

Кількість
годин

Кількіс
ть
аудитор
них
годин

Лекції

120

40

24

Кількість
тижневих годин
1,5/1

Кількість
змістових
модулів (тем)
12

Заліки
по
Семінари,
модулях
практичні,
(контро
лаборатор
льні
ні
роботи)
14

2

Кількість заліків по
модулях/контрольни
х робіт
1

Самості
йна
робота
студент
а
(СРС)

Індиві
дуаль
на
робота
студен
та
(ІР)

80
Вид контролю
МК, залік

РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
Назва теми
теми
Тема 1.
Поняття, класифікація та склад фінансових систем
Тема 2.
Державні фінанси у країнах з ринковою економікою.
Тема 3.
Грошові системи: сутність та основні етапи розвитку.
Тема 4.
Кредитні системи: сутність та структура.
Тема 5.
Валютні системи: сутність та еволюція розвитку.
Тема 6.
Грошово-кредитна політика: сутність, типи та інструменти.
Тема 7.
Міжнародні валютно-фінансові установи.
Тема 8.
Фінансова та грошово-кредитна системи Європейського Союзу.
Тема 9.
Фінансова та грошово-кредитна системи США.
Тема 10.
Фінансова та грошово-кредитна системи Великої Британії.
Тема 11.
Фінансова та грошово-кредитна системи Японії.
Тема 12.
Принципи функціонування фінансової та грошово-кредитної
систем в ісламських країнах
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РОЗДІЛ 4. 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.
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
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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
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
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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.
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 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
у тому числі
аудиторні

СРС/
ІР

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1. Поняття, класифікація
3
6
1.
та склад фінансових систем
Тема 2. Державні фінанси у
2.
країнах
з
ринковою
3
8
економікою.
Тема 3. Грошові системи:
сутність та основні етапи
3
6
3.
розвитку.
Тема 4. Кредитні системи:
3
6
4.
сутність та структура
Тема 5. Валютні системи:
3
6
5.
сутність та еволюція розвитку
Тема 6. Грошово-кредитна
політика: сутність, типи та
3
8
6.
інструменти
Тема 7. Міжнародні валютно3
6
7.
фінансові установи.
Тема 8. Фінансова та грошовокредитна
системи
4
8
8.
Європейського Союзу
Тема 9. Фінансова та грошово3
6
9.
кредитна системи США
Тема
10.
Фінансова
та
системи
3
6
10. грошово-кредитна
Великої Британії.
Тема
11.
Фінансова
та
системи
3
6
11. грошово-кредитна
Японії.
Тема
12.
Принципи
функціонування фінансової та
4
8
12.
грошово-кредитної систем в
ісламських країнах
2
13. Залік по модулю, (КР)
Індивідуальне навчально-дослідне
-/24
завдання (ІНДЗ)
Разом годин
120
40
56/24

лекції

Назва розділу, теми
(змістового модуля)

Розподіл аудиторних
годин

2

Семінари,
практичні,
лабораторні
заліки по
модулях,
(контрольні
роботи)

Кількість годин за ОПП

всього

№
розділ
у,
теми
(зміст
ові
модулі
)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

24

2

14

2

14

РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ
ЗАНЯТЬ
7. 1 Календарно-тематичний план лекційних занять
№
занят
тя

Тема лекційного заняття

Кількіс
ть
годин

1

2

3

1.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем

2.

Тема 2. Державні фінанси у країнах з ринковою економікою.

2
2

3.

Тема 3. Грошові системи: сутність та основні етапи розвитку.

2

4.

Тема 4. Кредитні системи: сутність та структура

2

5.

Тема 5. Валютні системи: сутність та еволюція розвитку

2

6.

Тема 6. Грошово-кредитна політика: сутність, типи та інструменти

2

7.

Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові установи.

2

8.

Тема 8. Фінансова та грошово-кредитна системи Європейського Союзу

2

9.

Тема 9. Фінансова та грошово-кредитна системи США

2

10.

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

2

11.

Тема 11. Фінансова та грошово-кредитна системи Японії.

2

12.

Тема 12. Принципи функціонування фінансової та грошово-кредитної
систем в ісламських країнах

2

Разом годин

24

15

7. 2 Календарно-тематичний план семінарських
(практичних, лабораторних) занять,
заліків по модулях, контрольних робіт

№
заняття

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.
Контрольні роботи (заліки по модулях)

Кількість
годин

1

2

3

1.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем

1

2.

Тема 2. Державні фінанси у країнах з ринковою економікою.

1

3.

Тема 3. Грошові системи: сутність та основні етапи розвитку.

1

4.

Тема 4. Кредитні системи: сутність та структура

1

5.

Тема 5. Валютні системи: сутність та еволюція розвитку

1

6.

Тема 6. Грошово-кредитна політика: сутність, типи та інструменти

1

7.

Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові установи.

1

8.

Тема 8. Фінансова та грошово-кредитна системи Європейського Союзу

2

9.

Тема 9. Фінансова та грошово-кредитна системи США

1

10.

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

1

11.

Тема 11. Фінансова та грошово-кредитна системи Японії.

1

12.

Тема 12. Принципи функціонування фінансової та грошово-кредитної
систем в ісламських країнах

2

13.

Залік по модулю, (контрольна робота)

2

Разом практичних (семінарських, лабораторних) занять

14

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ)

2

Разом годин

16

16

7.3 Графік консультацій
№
з/п

Назва розділу, теми, зміст консультації

Консультація по організації та виконанню самостійної роботи студентів,
1. по підготовці до семінарських занять, опрацюванню рекомендованої
літератури
Консультація по підготовці до : Тема 2. Державні фінанси у країнах з
2. ринковою економікою. Тема 3.Грошові системи: сутність та основні
етапи розвитку. Тема 4. Кредитні системи: сутність та структура
Консультація по підготовці до: Тема 5. Валютні системи: сутність та
3. еволюція розвитку Тема 8. Фінансова та грошово-кредитна системи
Європейського Союзу
Консультація по підготовці до: Тема 12. Принципи функціонування
4.
фінансової та грошово-кредитної систем в ісламських країнах
Разом годин

Кількість
годин

2

2

2
1
7

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми
(денна форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання).

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи.
2. Структурна будова і класифікація фінансових систем.
3. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи: державний
бюджет, територіальні фінанси, державний кредит, спеціальні фонди,
фінанси суб’єктів господарювання.
4. Особливості формування державних доходів у зарубіжних країнах.
5. Основи оподаткування.
6. Поняття, причини та методи ухилення від сплати податків. Офшорний бізнес
як форма мінімізації оподаткування.
7. Чинники розширення суспільних видатків у країнах ринкової економіки.
8. Закон Вагнера.
9. Особливості фінансування окремих галузей соціальної сфери.
10.Особливості фінансування освіти.
11.Специфіка фінансування культури і мистецтва.
12.Практика державно-приватного партнерства у зарубіжних країнах
13.Суверенні фонди суспільного добробуту.
14.Зарубіжний досвід управління державним боргом.
15.Грошова система та її основні елементи.
16.Еволюція типів грошових систем.
17.Принципи організації сучасних грошових систем зарубіжних країн.
18.Валютна система та її основні елементи.
19.Характеристика елементів національної валютної системи.
20.Основні етапи історичного розвитку світової валютної системи.
21.Валютні системи золотого стандарту.
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22.Паризька валютна система.
23.Генуезька валютна система.
24.Бреттон-Вудська валютна система.
25.Ямайська валютна система.
26.Поняття та еволюція кредитних систем.
27.Принципи побудови кредитних систем на сучасному етапі.
28.Сучасні тенденції небанківських кредитно-фінансових інститутів.
29.Виникнення центральних емісійних банків.
30.Статус, основи організації та основні напрями діяльності центральних
банків.
31.Види та операції комерційних банків.
32.Характеристика кредитних спілок.
33.Особливості функціонування страхових компаній.
34.Виникнення та розвиток ломбардів.
35.Особливості діяльності пенсійних фондів.
36.Сутність та операції інвестиційних фондів.
37.Характеристика лізингових компаній.
38.Сутність та особливості діяльності факторингових компаній.
39.Сутність, цілі та типи грошово-кредитної політики
40.Інструменти грошово-кредитного регулювання
41.Міжнародний валютний фонд: виникнення, призначення та функції
42.Світовий банк: виникнення, призначення та функції
43.Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення та
функції.
44.Банк міжнародних розрахунків: створення, призначення та функції
45.Передумови створення Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) і
єдиної європейської валюти.
46.Створення Європейського валютного союзу
47.Фінансові структури Європейського Союзу
48.Організаційна структура і функції Європейського центрального банку.
49.Механізм та основні напрями монетарної політики Європейського
центрального банку.
50.Інструментарій та основні напрями монетарної політики Європейського
центрального банку.
51.Організаційна структура і призначення Європейського інвестиційного банку
52.Специфічні риси та основні етапи становлення грошово-кредитної системи
Великобританії.
53.Англійський фунт стерлінгів як резервна валюта.
54.Стерлінгова зона та роль фунта в Єропейській валютній системі.
55.Структура банківського сектора Великої Британії.
56.Банк Англії як центральний емісійний банк країни.
57.Особливості та характеристика елементів грошово-кредитної системи США.
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58.Особливості розвитку та етапи формування грошово-кредитної системи
США.
59.Структура Федеральної резервної системи та її роль в кредитній системі
США.
60.Особливості функціонування та види комерційних банків в США.
61.Федеральна корпорація страхування депозитів.
62.Етапи становлення грошово-кредитної системи США
63.Федеральна резервна система США
64.Грошово-кредитна система Японії
65.Японська ієна як резервна та міжнародна валюта країн АзійськоТихоокеанського регіону.
66.Банк Японії: призначення та функції
67.Історичні аспекти розвитку ісламської банківської справи
68.Фінансові структури Близького Сходу.
69.Специфіка грошово-кредитної системи арабських країн.
РОЗДІЛ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основним нормативним документом, що визначає оцінювання
сформованих компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та
оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного
університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами,
затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання
здійснюється за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною
шкалою).
Відповідно до Положення система оцінювання сформованих
компетентностей у студентів враховує такі види занять як лекційні,
семінарські/практичні заняття, виконання самостійної роботи і
індивідуальної роботи (ІР), а також модульної контрольної роботи.
 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів
включає суму оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та
індивідуальну роботу (максимальна кількість балів – 50).
 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає
модульну контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50).
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.

19

9.1 Таблиця оцінювання знань та компетенцій студентів

теми
№
3-4

теми
№
5-6

теми
№
7-8

теми
№
9-10

теми
№
11-12

Індивідуальна
робота,
бали

РАЗОМ
бали

10

5

5

5

5

5

10

5

50

Семінари/практичні, бали

Модульна
контрольна
робота, бали

теми
№
1-2

Самостійна
робота,
бали

Поточний контроль

50

РАЗОМ,
бали

100

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку –
20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька
видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). Перескладання модулів
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад,
довідка про стан здоров’я).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану
літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману.
Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних,
семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин ) навчання
може відбуватись в онлайн формі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених
курсом.
Уся література, яка викладачем надається виключно в освітніх цілях є без
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також
й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних,
лабораторних заняттях
Критерії оцінювання















Критерії оцінки семінарських занять (СРС)
- повна відповідь на питання, розгорнутий, вичерпний виклад змісту
питання; повний перелік необхідних для розкриття змісту питання
категорій та законів;
правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх
взаємозв’язку і взаємодії;
здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій,
підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення, знання
історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників;
уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ,
процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;
демонстрація здатності висловлення та аргументування власного
ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів
останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами;
знання необхідних законів і нормативних матеріалів України,
міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час
розкриття питань;
знання точних назв і функцій національних та міжнародних фінансовокредитних установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які
ставляться у конкретному питанні.
СРС: Розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань;
опрацювання необхідних нормативно-правових актів;
використані матеріали періодичних наукових видань;
посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань;
використані матеріали з практики роботи банківських установ.
- відповідь на питання
порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б
одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного
розкриття питання);
при розкритті змісту в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж
таки студентом допущені помилки під час використання цифрового
матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у
формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він
швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.
СРС: Порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного
з перелічених пунктів указаних вище
- відповідь на питання
порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з
пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття

5 балів

5

4

3

Максимальна
кількість
балів

№
з/п

Бали рейтингу

9.2.
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питання);
одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо
характеризують критерії щодо 4 балів;
відповідь малообґрунтована, неповна;
студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами
періодичності преси з фінансових та загальноекономічних питань;
студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої
помилки.
СРС: Робота недостатньо обґрунтована, неповна;
використані матеріали лише підручника.
- відповідь на питання
порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох
чи більше пунктів указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного
розкриття питання);
одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо
характеризують критерії 3 балів;
у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не
відповідають загальноприйнятим, хибні;
характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно
зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді;
Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити.
СРС: Робота виконана не в повному обсязі;
використані матеріали лише підручника.
- відповідь на питання
характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно
зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді;
Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити.
СРС: Самостійна робота не виконана

2
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2. Самостійна робота студентів (СРС)


Критерії оцінювання
Розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань;
опрацювання необхідних нормативно-правових актів;
використані матеріали періодичних наукових видань;
посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань;
підготовки додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді з проблемних
питань дисципліни для обговорення під час лекційних та практичних занять
з використанням сучасних інформаційних технологій;
використані практичні матеріали
Порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з
перелічених пунктів указаних вище
Робота недостатньо обґрунтована, неповна;
використані матеріали лише підручника.
Робота виконана не в повному обсязі;
використані матеріали лише підручника.
Самостійна робота не виконана

10 балів

8
6
4
0

3. Залік по модулю, контрольна робота
Критерії оцінювання

50 балів

1. Перший рівень - це теоретичні питання, що мають по чотири варіанти
відповідей, з яких одна є правильною. Завдання з вибором
відповіді
вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записано
тільки номер правильної відповіді.
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2. Другий рівень - завдання з визначення терміну.
Оцінювання завдань другого рівня проводиться:
Завдання вважається виконаним, якщо в картці тестування записана
правильна відповідь. Повна відповідь на питання, яка свідчить про тверде
засвоєння програмного матеріалу
Відповідь неповна, безсистемна, має суттєві помилки; вона свідчить про те,
що студент засвоїв лише основну частину програмного матеріалу, у нього
виникають труднощі при викладенні відповіді на питання
Студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає
неправильно
3. Третій рівень - надання розгорнутої відповіді на питання
Оцінювання завдань третього рівня проводиться:
Питання розкрито досить глибоко й повно, що свідчить про повне
засвоєння програмного матеріалу; відповідь – на рівні самостійнох роздумів
з елементами творчого мислення, вміння здійснювати порівняльний аналіз
різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення;
здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до
альтернативних поглядів на певне питання; використовуються фактичні та
статистичні дані, які потверджують тези відповіді на питання;
демонструється знання законодавчих та нормативних актів, підручників,
посібників На теоретичне питання дано вичерпну відповідь.
Досить повна відповідь на питання, яка свідчить про тверде засвоєння
програмного матеріалу; демонструється знання законодавчих та
нормативних актів, підручників, посібників, вміле володіння термінологією,
елементами економічного аналізу
Студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у
розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у
формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу,
посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо
глибоко, в занадто стислій формі
Студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає
неправильно; у відповіді відсутні необхідні докази та аргументи; зроблені
висновки не відповідають загальновизначеним, є помилковими; відповідь
містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про
нездатність студента зрозуміти питання; відповідь є повністю ідентичною
тексту підручника чи конспекта або повністю ідентичною відповіді іншого
студента на це ж саме питання
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4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ)
Критерії оцінювання


Розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань;
опрацювання необхідних нормативно-правових актів;
використані матеріали періодичних наукових видань;
посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань;
використані матеріали з практики роботи банківських установ.
Порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з
перелічених пунктів указаних вище
Робота недостатньо обґрунтована, неповна; використані матеріали лише
підручника.
Робота виконана не в повному обсязі; використані матеріали лише
підручника.
Робота не виконана

5 балів
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9.3 Шкала оцінювання успішності студентів
за результатами підсумкового контролю
Оцінка за
шкалою
ECTS

Оцінка за національною шкалою
Оцінка в
балах

A

90 – 100

B

81 – 89

C

71 – 80

D

61 – 70

E

51 – 60

FX

21 – 50

F

0 – 20

Екзамен,
диференційований залік
5
4
3
2
2

Залік

відмінно
дуже добре
добре

зараховано

задовільно
достатньо
незадовільно

незараховано

незадовільно

незараховано

(без права
перездачі)

(без права
перездачі)

Шкала підсумкового контролю використовується для виставлення
екзаменаційних оцінок, диференційованих залікових оцінок, захистів звітів
практики, захистів курсових робіт тощо.













РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Державні стандарти освіти
Навчальні та робочі навчальні плани
Навчальна програма
Робоча програма
Опорний конспект лекцій
Завдання та методичні вказівки до практичних занять
Методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи
(ІНДЗ)
Завдання для проведення модульного контролю
Завдання для проведення підсумкового контролю (екзаменаційні білети)
Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали
Підручники і навчальні посібники
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РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло
питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам під
час лекцій роздається друкований матеріал, виділяються основні висновки з
питань, що розглядаються. Студенти здійснюють коментарі самостійно або за
участі викладача.
Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за
формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за
темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду
спілкування.
Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з
приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати
погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й
висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично
підходити до власних поглядів.
Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого
полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже
обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.
Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який надає змогу
наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності.
Презентації – виступ перед аудиторією, що використовується для
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про
виконання індивідуальних завдань тощо.
Бланки візуального супроводження сприяють активізації творчого
сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності.

Тема заняття.
Методики активізації процесу навчання
Методи активізації процесу
Практичне застосування навчальних
навчання
технологій
1

2

Проблемні лекції – мають Тема № Державні фінанси у країнах з
на меті розвивати логічне ринковою економікою
мислення студентів. Коло
Проблемні питання:
питань теми обмежується
1. Офшорний бізнес як форма мінімізації
двома-трьома
ключовими
оподаткування
моментами. При читанні
2. Зарубіжний
досвід
управління
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лекцій студентам даються
державним боргом
питання для самостійного
Тема№7.Міжнародні
валютно-фінансові
розмірковування.
установи
Проблемні питання:
1. Інтеграційні процеси у світовій економіці
та необхідність регулювання міжнародних
валютних
та
фінансово-кредитних
відносин.
2. Банк
міжнародних
розрахунків.
Необхідність та порядок створення БМР.
Тема №8. Фінансова та грошово-кредитна
системи Європейського Союзу
Проблемні питання:
1. Передумови
створення
Європейської
системи центральних банків (ЄСЦБ) і
єдиної європейської валюти
2. Механізм та основні напрями монетарної
політики ЄЦБ.
Тема 12 Принципи функціонування фінансової
та грошово-кредитної систем в ісламських
країнах
Проблемні питання:
1. Вплив мусульманської релігійної етики на
функціонування банків в ісламських
країнах.
2. Загальні риси та відмінності ісламського
банку та банків світу.
Семінари-дискусії
передбачають обмін думками
і поглядами учасників з
приводу даної теми, а також
розвивають
мислення,
допомагають
формувати
погляди
і
переконання,
виробляють
вміння
формулювати
думки
й
висловлювати
їх,
вчать
оцінювати пропозиції інших
людей, критично підходити
до власних поглядів.

Тема № 3. Грошові системи: сутність та
основні етапи розвитку
Проблемне повідомлення та дискусія з питань
семінарського заняття
1. Сутність
грошової
системи,
її
призначення та місце в економічній
системі країни.
Тема №6. Грошово-кредитна
політика:
сутність, типи та інструменти
Проблемне повідомлення та дискусія з питань
семінарського заняття:
Політика обов’язкових резервних вимог: зміст
та ефективність

26

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Ресурси мережі Інтернет
 Сервер Верховної Ради України:
http://www.rada.gov.ua/
 Міністерство фінансів України
 http://www.minfin.gov.ua/
 Українське право
 http://www.ukrpravo.com/
 НБУ
 http://www.bank.gov.ua/
 АУБ
 http://http://aub.org.ua/
 Сервер Нацкомфінпослуг
www.dfp.gov.ua
 Сервер Мінфіну України
www.minfin.gov.ua
 Сервер НБУ www.bank.gov.ua
 Сервер АУБ www.aub.com.ua
 Ліга Бізнес Інформ www.liga.net
 Право. Україна www.legal.com.ua
 Банк Англії:
www.bankofengland.co.uk
 Банк міжнародних розрахунків:
www.bis.org
 Банк Японії: www.boj.or.jp/en/
 Європейський банк реконструкції
і розвитку: www.ebrd.com
 Європейський центральний банк:
www.ecb.int
 Ісламський банк розвитку:
www.isdb.org
 Міжнародний валютний фонд:
www.imf.org
 Світовий банк:
www.worldbank.org
 Федеральна корпорація по
страхуванню депозитів:
www.fdic.gov
Федеральна резервна система
США: www.federalreserve.gov

Ресурси мережі Факультету
з навчальної дисципліни
 Програма навчальної дисципліни
Робоча програма з курсу
 Методичні рекомендації та
завдання для семінарських
занять
 Методичні рекомендації та
завдання для виконання СРС та
ІНДЗ
 Засоби діагностики знань
студентів з навчальної
дисципліни

