
   

 
 

Силабус курсу 
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітньо-професійна програма – «Банківська справа» 

 
 

Рік навчання: 3, Семестр: 6 

   Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  
Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу 

 
Керівники курсу 

ПІП к.е.н., доцент Чайковський Ярослав Іванович 

Контактна інформація slawik1966@gmail.com, +380674938471 

Опис дисципліни 
 
Дисципліна «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» спрямована на формування у 

студентів системи базових, фундаментальних знань з теоретичних підходів організації грошових та 
кредитних систем зарубіжних країн, розвитку валютних систем, перебігу валютних криз та валютних 
війн, що дає можливість вільно орієнтуватися в структурі та особливостях розвитку та функціонування 
грошових та кредитних систем зарубіжних країн та сформувати у майбутніх фахівців цілісну картину 
функціонування ринків грошей, валютних систем, банківських та фінансово-кредитних установ в 
умовах глобалізації фінансових ринків та відповідних змін інструментарію їхнього регулювання. 

 
Структура курсу 

 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. Суть та основні етапи 
еволюції грошових і 
кредитних систем країн 
з розвиненою ринковою 
економікою  

Знати економічну термінологію, вміти 
пояснювати базові принципи побудови 
грошових і кредитних систем, аналізувати 
сучасні тенденції, що притаманні кредитним 
системам зарубіжних країн 

Тести, 
питання  

2. Еволюція валютних 
систем 

Знати елементи валютних систем, проводити 
аналіз розвитку валютних систем у їх 
ретроспективному огляді, робити висновки 
щодо причин розпаду та утворення нових 
валютних систем, доцільності створення 
валютних блоків та ведення валютних війн. 
Розуміти причини виникнення валютних криз та 
їх наслідки для функціонування світової 
економіки. 

Тести, 
питання 

3. Європейський 
центральний банк 

Знати особливості становлення та 
функціонування ЄЦБ, вміти аналізувати 
інструментарій реалізації грошово-кредитної 

Тести, 
питання 
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політики, робити висновки щодо впливу 
грошово-кредитної політики ЄЦБ на світову 
економіку. 

4. Грошова та кредитна 
система США 

Розуміти та знати особливості становлення та 
розвитку грошової системи США. Здійснювати 
аналіз сучасних процесів притаманних грошовій 
та кредитній системам країни. Обґрунтовувати 
роль і місце США на світових фінансових ринках 

 

5. Грошова та кредитна 
система Великобританії 

Розуміти та знати особливості становлення та 
розвитку грошової системи Великобританії. 
Здійснювати аналіз сучасних процесів 
притаманних грошовій та кредитній системам 
країни. Вміти здійснювати порівняльний аналіз 
впливу різних факторів на розвиток кредитної 
системи країни 

Тести, 
питання 

6. Грошово-кредитні 
системи Італії, 
Швейцарії та інших 
країн Західної Європи  

Розуміти та знати особливості становлення та 
розвитку грошових систем Італії, Швейцарії та 
інших країн Західної Європи. Здійснювати 
аналіз сучасних процесів притаманних 
грошово-кредитним системам цих країни. Вміти 
здійснювати порівняльний аналіз розвитку 
грошово-кредитних систем країн 

Тести, 
питання 

7. Грошова та кредитна 
система Канади 

Розуміти та знати особливості становлення та 
розвитку грошової системи Канади. 
Здійснювати аналіз сучасних процесів 
притаманних грошовій та кредитній системам 
країни. Вміти здійснювати порівняльний аналіз 
впливу різних факторів на розвиток кредитної 
системи країни  

Тести, 
питання  
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 
контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 
дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 
 

Оцінювання 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних 

країн» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 
залікового кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30 % 40 % 30 % 

Опитування під час занять 

(теми 1-3) – 10 балів за 

тему – макс. 30 балів. 

 
Модульна контрольна 
робота – макс. 70 балів 

Опитування під час занять 
(теми 4-7) – 10 балів за тему – 
макс. 40 балів. 
 
Ректорська контрольна 
робота  – макс. 60 балів 

Підготовка КПІЗ – макс. 30  
балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 балів. 
 
Виконання завдань під час 
тренінгу – макс. 30  балів 

 



   

Шкала оцінювання:  
 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


