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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна програма дисципліни “Грошово-кредитні системи зарубі-
жних країн” призначена для підготовки фахівців зі спеціальності “Бан-
ківська справа”. 

Мета курсу — розглянути, вивчити й узагальнити досвiд зарубiжних 
країн щодо створення національних грошово-кредитних систем та інтег-
рації їх до світової фінансової системи, проаналізувати шляхи 
вирiшення проблем підвищення ефективності функцiонування грошово-
кредитних систем.  

Основні завдання курсу: 
• вивчити змiст основних економічних категорiй, що визначають 

характер функцiонування грошових і кредитних систем у за-
рубiжних країнах; 

• визначити систему факторів, що впливають на формування націо-
нальних грошово-кредитних систем; 

• навчитися аналiзувати сучасні проблеми розвитку грошового обі-
гу та кредитної системи і знаходити шляхи їх вирiшення виходячи 
iз аналiзу досвiду зарубiжних країн; 

• набути навичок аналізу шляхів розвитку вітчизняної грошово-
кредитної системи в контексті загальноцивілізаційних процесів. 

Під час вивчення дисципліни студенти мають спиратися на здобуті 
знання з курсів “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Банківська справа”. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ГРОШОВО-КРЕДИТНІ  СИСТЕМИ  
ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇН” 

 

№ 
пор. Назва розділу і теми 

1 Предмет, метод і завдання курсу “Грошово-кредитні системи  
зарубіжних країн” 

 І. Основні принципи функціонування грошово-кредитних систем  
у зарубіжних країнах 

2 Грошова система зарубіжних країн та основні етапи її еволюції 
3 Кредитна система зарубіжних країн та основні етапи її розвитку 
 ІІ. Особливостi функцiонування грошово-кредитних систем  

окремих зарубiжних країн 
4 Грошово-кредитна система США 
5 Грошово-кредитна система Японії 
6 Грошово-кредитна система Франції 
7 Грошово-кредитна система Німеччини 
8 Грошово-кредитна система Великої Британії 
9 Грошово-кредитна система Росії 

10 Особливості функціонування грошово-кредитної системи  
в країнах з перехідною економікою 

11 Особливості функціонування грошово-кредитної системи  
в нових індустріальних країнах 

12 Особливості функціонування фінансової та грошово-кредитної систе-
ми в країнах, що розвиваються 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ГРОШОВО-КРЕДИТНІ  СИСТЕМИ  
ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇН” 

Тема  1 .  Предмет, метод і завдання курсу “Грошово-кредитні 
системи зарубіжних країн” 

Предмет, метод і завдання курсу. Значення курсу для підготовки 
фахiвцiв банківської справи. Функцiї грошово-кредитної системи в еко-
номiцi зарубiжних країн. Поняття моделi кредитно-грошової системи, її 
структурнi елементи та основнi принципи функцiонування. Історичнi, 
географiчнi, соцiально-культурнi, економiчнi чинники, їх вплив на фор-
мування моделей грошово-кредитних систем. Фiнан-совi ринки: струк-
тура, функцiї та роль у розвитку сучасної грошово-кредитної системи в 
економiцi зарубiжних країн. Види фiнансових посередникiв та їх 
функцiї. Грошово-кредитна полiтика держави: цілі та інструменти. Гро-
шово-кредитні реформи та їх вплив на розвиток грошово-кредитних си-
стем. 

Література [5–7; 12; 18; 23] 

Роздiл І. Основні принципи функціонування грошово-кредитних 
систем у зарубіжних країнах 

Тема  2 .  Грошова система зарубіжних країн та основні етапи її 
еволюції 

Поняття грошової системи. Види й основні елементи грошової сис-
теми. Національна валютна система: поняття та елементи. Грошова сис-
тема та її функції. Емiсiйнi механiзми в зарубiжних країнах. Інфляцiйнi 
процеси в економiцi зарубiжних країн і грошово-кредитна політика. Ри-
нки грошей, типи та механізми їх функціонування. 

Основні етапи розвитку грошових систем. Загальні закономірності 
формування грошових і кредитних систем у період становлення капіта-
лізму. Золотий стандарт і сталість грошово-кредитних систем. Перехід 
від металевих до паперових грошових систем під час Першої світової 
війни. Світова економічна криза 1923–1933 рр., її особливості й наслід-
ки для кредитних систем. Закономірності розвитку грошових і кредит-
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них систем у повоєнні роки. Грошові та кредитні системи на сучасному 
етапі розвитку. 

Національна валютна система та її складові. Інтегрування на-
ціональних грошових систем. Західноєвропейська інтеграція та перехід 
до євро: цілі й основні етапи. 

Література [5; 7; 9; 11; 14; 17; 18; 21; 23] 

Тема  3 .  Кредитна система зарубіжних країн та основні етапи 
її розвитку 

Поняття кредитної системи. Структура кредитної системи, види кре-
дитних установ. Концентрація й централізація банківського капіталу. 
Універсалізація та інтернаціоналізація банківської діяльності. Банківські 
монополії та їх форми, транснаціональні банки. Конкуренція в банківсь-
кій сфері. Утворення електронних систем міжбанківських переказів. Ба-
нківська криза: поняття, причини, форми й наслідки. Розгляд систем 
страхування депозитів у різних країнах. Контроль за діяльністю комер-
ційних банків.  

Моделі банківських систем у країнах з розвиненою ринковою еко-
номiкою: англійська, американська, німецька та японська, їх основні 
ознаки. Історичні та економічні чинники формування моделей. Взаємо-
зв’язок банків і промисловості, особливостi структури фінансового рин-
ку. Інтеграційні процеси у світовій економіці та трансформація націона-
льних банківських систем. 

Моделі банківських систем у країнах з недостатньо розвиненою або 
нерозвиненою ринковою структурою: латиноамериканська, моделі країн 
з перехідною економікою, моделі країн, що розвиваються; їх особливос-
ті. Проблеми розвитку фінансових ринків у країнах з економікою, що 
трансформується.  

Література [5–7; 9; 11; 12; 14; 17; 18; 23] 

Роздiл ІІ.  Особливостi функцiонування грошово-кредитних  
систем окремих зарубiжних країн 

Тема  4 .  Грошово-кредитна система США 

Становлення й розвиток грошової системи США. Особливості розви-
тку грошової системи США до 1913 р. Особливості грошової системи 
США у роки Першої світової війни та у повоєнні роки до краху золотого 
стандарту. Причини краху золотого стандарту. Девальвація долара у 
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1934 р., її цілі та особливості. Інфляція у роки Другої світової та у пово-
єнні роки. Долар у ролі світової резервної та розрахункової валюти. Су-
часна структура грошового обігу США та стан долара. Федеральна резе-
рвна система США: структура і принципи функцiонування. Федеральна 
резервна система і грошовий обiг у США. 

Формування кредитної системи США. Федеральний резервний акт 
1913 р. і зміни у кредитній системі. Федеральна резервна система, її ста-
новлення й організаційна структура. 

Структура кредитної системи США. Федеральні резервні банки — 
емісійний центр країни, їх функції та операції. Комерційні  
банки: приховані форми концентрації, особливості організації та опера-
цій. Нацiональнi банки і банки штатiв. Комерцiйнi банки США: особли-
востi їх розвитку та функцiонування. Закон Гласса — Стигола 1933 р. та 
його роль у формуваннi специфiки американської моделi банкiвської си-
стеми. Зміни у діяльності комерційних банків, внесені відповідно до ба-
нківських законів. Спеціальні кредитно-фінансові інститути у США. По-
зичково-ощаднi банки в США, їх діяльність на фiнансових ринках. До-
говiрнi фiнансовi установи США та зростання їх ролi. Інвестицiйнi бан-
ки США, їх функцiї на ринку капiталу США. 

Грошово-кредитна політика, її еволюція та особливості в сучасних 
умовах. Загальні і селективні методи регулювання. Роль грошових агре-
гатів у регулюванні грошового обігу у США. 

Моноцентрична модель фондового ринку США. Нью-Йоркська фон-
дова бiржа та її роль на ринку капiталу США. Розвиток позабiржового 
ринку США. Інтернаціоналізація фінансового ринку США. 

Література [2; 8; 9; 11; 12; 15; 23] 

Тема  5 .  Грошово-кредитна система Японії 

Генезис грошової системи Японії. Особливості розвитку грошової 
системи і грошового обігу до Другої світової війни. Інфляція у період 
Другої світової війни. Особливості відбудовного періоду. Валютна сис-
тема Японії. Перетворення єни на регіональну і світову резервну валюту. 
Проблеми стабілізації курсу єни в сучасних умовах.  

Становлення і розвиток кредитної системи Японії. Японськi ко-
мерцiйнi банки. Процеси концентрацiї банкiвського капiталу в Японiї. 
Роль японських банкiв у створенi дзайбацу. Провідні японськi банки, їх 
роль у фінансуванні економіки та її прискореного розвитку. 

Особливості розвитку кредитної системи Японії до Другої світової 
війни та після неї. Роль кредитно-банківської системи після Другої сві-
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тової війни. Банк Японії, його управління, функції та операції. Комер-
ційні банки, особливості їх організації та операцій. Спеціальні кредитно-
фінансові установи. Сучасні проблеми розвитку кредитної системи Япо-
нії, банківська криза 1998 р.у та її наслідки. Реформа кредитної системи 
Японії у 1998–2000 рр., її мета та основні     етапи. 

Доми цiнних паперiв у Японiї. Токiйська фондова бiржа. 
Грошово-кредитна політика Японії. Особливості та механізм грошо-

во-кредитного регулювання. Основні напрямки регулювання. 
Література [2; 3; 6; 7; 10–13; 18; 23] 

Тема  6 .  Грошово-кредитна система Франції 

Еволюція грошової системи Франції. Грошовий обіг Франції до 
Першої світової війни. Інфляція у період та після Першої світової війни. 
Грошова реформа у 1928 р. та причини збереження Фран-цією золотого 
стандарту під час світової економічної кризи 1929–1933 рр. Інфляція під 
час Другої світової війни та в повоєнні роки, її особливості. Зона фран-
ка. Еволюція грошової системи Франції в умовах західноєвропейської 
інтеграції. 

Будова і структура кредитної системи. Особливості розвитку кредит-
ної системи Франції після Другої світової війни. Хвилi нацiоналiзацiї у 
Францiї: чинники та наслiдки. Націоналізація банків відповідно до зако-
ну 1982 р.  

Банк Франції, особливості його функцій. Особливостi кредитно-
грошового регулювання у Францiї та функцiї банку Францiї. Ха-рактернi 
особливостi французьких комерцiйних банкiв. Провiднi французькі ко-
мерцiйнi банки. Особливостi процесiв концентрацiї банкiвського 
капiталу у Францiї. Французькі дiловi банки. Фiнансовий інжиніринг у 
дiлових банках. Трансформація банківської системи країни в умовах за-
хідноєвропейської інтеграції. 

Мережа спiльного та кооперативного кредитування Францiї. 
Депозитно-консигнацiйнi каси Францiї та їх роль у довгостроковому 

фiнансуваннi економiки. Характеристика інших кредитних установ 
Франції. 

Механізм грошово-кредитної політики Франції, роль держави в її 
формуванні та здійсненні. Еволюція грошово-кредитної політики в умо-
вах західноєвропейської інтеграції. 

Література [2; 7; 11–13; 18; 23] 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

9 

Тема  7 .  Грошово-кредитна система Німеччини 

Еволюція грошової системи. Грошова система Німеччини до Першої 
світової війни. Гіперінфляція у роки Першої світової війни. Грошова 
реформа 1924 р. Скасування золотого стандарту під час світової еконо-
мічної кризи. Грошова система Німеччини у період підготовки та під час 
Другої світової війни. Грошова реформа 1948 р. за Л. Ерхардом. Еволю-
ція ролі марки в Європейській валютній системі. Зміни у грошовій сфері 
після об’єднання зі Східною Німеччиною. Грошова система Нiмеччини 
та її еволюція в процесі західноєвропейської інтеграції. Роль німецької 
грошово-кредитної системи в процесах переходу до євро.  

Будова і структура кредитної системи. Німецький федеральний банк 
(бундесбанк), його організаційна структура, управління, завдання та фу-
нкції.  

Грошово-кредитна політика. Особливості грошово-кредитного регу-
лювання у Німеччині. Основні інструменти грошово-кредитної політи-
ки. Еволюція грошово-кредитної політики в умовах західноєвропейської 
інтеграції. 

Унiверсальнi банки Нiмеччини та процеси концентрацiї банкiвського 
капiталу. Мiсце унiверсальних банкiв у банкiвськiй системi Нiмеччини. 
Комерційні банки: гроссбанки, регіональні та інші, особливості їх орга-
нізації та операцій.  

Мережа народних банкiв і банкiв Райффайзена. Система ощадкас у 
Нiмеччинi. Інші фінансові установи кредитної системи країни, їх роль у 
процесах руху фінансових ресурсів. 

Фінансовий ринок Нiмеччини: основні етапи розвитку та сучасний 
стан.  

Література [2; 5–7; 10–13; 18; 23] 

Тема  8 . Грошово-кредитна системо Великої Британії 

Генезис грошової системи. Грошовий обіг Англії до Першої світової 
війни. Інфляція у період та після Першої світової війни. Мотиви повер-
нення до золотого стандарту методом реставрації. Грошова реформа 
1925–1928 рр. Крах золотого стандарту та поява “стерлінгової зони”. 
Інфляція під час Другої світової війни та у повоєнні роки. Причини й на-
слідки девальвації фунта стерлінгів у 1949 і 1967 р. Падіння ролі фунта 
стерлінгів у міжнародних розрахунках. Особливості організації грошо-
вого ринку країни. Проблеми входження до зони євро. 
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Сучасна кредитна система Англії та її розвиток. Банківські закони 
1979 і 1987 р. Банк Англії, його утворення, управління, функції та роль. 
Комерційні банки, у тому числі клірингові, торгові, іноземні, облiковi 
(вексельнi контори) тощо, особливості їх організації та операцій. Види 
кредитних установ Великої Британії. Британські вексельнi контори, їх 
роль на грошовому ринку.  

Британськi торговi доми, будівельні товариства та інші фінансові 
установи кредитної системи. 

Механізм грошово-кредитного регулювання Великої Британії. Ево-
люція грошово-кредитної політики в умовах західноєвропейської інтег-
рації. 

Література [2; 5–7; 10–13; 17; 23] 

Тема  9 . Грошово-кредитна система Росії 

Грошова система Росії епохи металевих грошей і золотого стандарту. 
Грошові реформи в Росії, мета й особливості здійснення. Особливості 
грошового обігу до 1913 р. Грошовий обіг періоду Громадянської війни. 
Особливості грошового обігу в умовах адміністративно-командної сис-
теми господарювання. Національна валютна система Росії в період мо-
нополії зовнішньої торгівлі. Трансформація грошової системи в перехі-
дній економіці. Формування національної валютної системи та її інтег-
рація у світову. 

Становлення кредитної системи в Росії до 1913 р. Основні види бан-
ківських установ та їх види. Характер банківських операцій у дореволю-
ційній Росії. Банківська система епохи соціалізму, її завдання та функції. 
Кредитна реформа 1930 р. та процес одержавлення кредиту. 

Реорганізація кредитної системи Росії в умовах перехідної економі-
ки. Центральний банк Росії та його функції. Характер грошово-
кредитного регулювання. Банківська система сучасної Росії. Спеціальні 
кредитно-фінансові установи в Росії. 

Розвиток фінансового ринку в Росії. Фінансова криза 90-х років ХХ 
ст., основні чинники і наслідки. 

Література [11; 12; 19; 22] 

Тема  10.  Особливості функціонування грошово-кредитної  
системи в країнах з перехідною економікою 

Утворення національної грошової системи в країнах з перехідною 
економікою. Формування механізму регулювання обігу національних 
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грошей. Інфляційні процеси в економіках країн з трансформаційною 
економікою, грошові реформи. Проблеми становлення національної ва-
лютної системи. Конвертованість нових національних валют. Грошово-
кредитна політика й особливості її інструментарію у країнах з перехід-
ною економікою. 

Необхідність утворення власної кредитної системи. Завдання центра-
льного банку, його функції та труднощі становлення. Формування дво-
ланкової структури кредитних систем у країнах з перехiдною еко-
номiкою. Система комерцiйних банкiв. Формування “нових” комерцій-
них банків, їх операції. Іноземні банки і кредитні системи країн з перехі-
дною економікою. Спеціальні кредитно-фінансові установи та проблеми 
їх розвитку. 

Проблеми формування і розвитку фiнансових ринкiв у країнах з пе-
рехiдною економiкою. Процеси приватизацiї та створення фондових 
ринкiв. Ринки державних цiнних паперiв, їх роль у розвитку фiнансових 
ринкiв. 

Література [11; 12; 19] 

Тема  11.  Особливості функціонування грошово-кредитної  
системи в нових індустріальних країнах 

Особливості розвитку грошово-кредитних систем нових індустріаль-
них країн (НІК) Латинської Америки. Становлення і розвиток націона-
льних грошових систем після отримання незалежності. Центральний 
банк та особливості регулювання грошово-кредитної системи в НІК Ла-
тинської Америки. Інфляція та грошові реформи. Особливості станов-
лення національної валютної системи. Роль комерційних банків НІК Ла-
тинської Америки в забезпеченні економічного зростання. Реформи ба-
нківської системи 80-х років ХХ ст., зміст і наслідки. Проблеми інтегру-
вання фінансових ринків, що зростають, у світовий фінансовий ринок. 

Формування національних грошових і валютних систем у НІК Пів-
денно-Східної Азії. Роль державного грошово-кредитного регулювання 
та забезпечення стабільності грошової системи. Особливості формуван-
ня кредитної системи в НІК Південно-Східної Азії. Небанківські фінан-
сові установи та їх функції. Фінансова криза і реформування фінансових 
ринків у 90-х роках ХХ ст. 

Література [1; 7; 11; 20] 
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Тема  12.  Особливості функціонування грошово-кредитної  
системи в країнах, що розвиваються 

Загальнi особливостi грошових і кредитних систем країн, що розви-
ваються. Двоїстий характер грошової системи. Ефект валютного замі-
щення. Випуск національних валют. Боротьба країн, що розвиваються, 
за валютну незалежність. Проблеми валютної інтеграції. Колективні ва-
люти країн, що розвиваються. 

Валютні блоки. Валютні зони. Ломейські конвенції. Програма колек-
тивних дій країн “третього світу”: валютно-фінансовий аспект. 

Роль грошово-кредитного співробітництва у вирішенні економіч-них 
проблем країн, що розвиваються. Розвиток грошово-кредит-ного спів-
робітництва у країнах Латинської Америки, Азії та Африки. Формування 
колективних банків. Співробітництво на регіональному і субрегіональ-
ному рівні.  

Характер iнфляцiйних процесiв та антиiнфляцiйна полiтика. 
Особливостi центральних банкiвських установ у країнах “третього 

свiту”. Типи центральних банкiвських установ. Контроль за іноземними 
банками. Утворення національних кредитних установ. Система банкiв у 
країнах, що розвиваються. Банки роз-витку, їх значення для забезпечен-
ня економiчного розвитку. Неформальний фiнансовий сектор. Розвиток 
ринкiв капiталу у країнах “третього свiту”. 

Література [1; 11; 20] 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  ОРГАНІЗАЦІЇ   
САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Організація самостійної роботи має на меті індивідуалізацію навчан-
ня студента: розширення творчих здібностей, вироблення навичок робо-
ти з науковою, навчальною та довідковою літературою, комплексне ви-
користання знань, вирішення деяких завдань за профілем майбутньої 
спеціальності. 

Самостійна робота полягає у домашній підготовці студентів до ауди-
торних занять, самостійному виконанні завдань, виданих викладачем. 
Студент повинен самостійно опрацьовувати окремі монографії, статті з 
проблематики курсу, підібрані самостійно або рекомендовані виклада-
чем.  

Форми контролю знань студентів — усне опитування й індивідуальні 
співбесіди, індивідуальні завдання, письмові контрольні роботи та рефе-
рати. 
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Реферат складається з характеристики усіх питань самостійно скла-
деного плану обраної теми та списку використаної літератури. Реферат 
оформлюється відповідним чином: титульний лист (де вказується тема 
реферату, назва курсу з якого він виконується, прізвище автора, факуль-
тет, курс, група), план реферату, а в кінці — список використаної літера-
тури, який складається за алфавітом у відповідності до стандартних ви-
мог щодо оформлення кожного з видів джерел. Зміст реферату може бу-
ти викладений студентом на семінарському занятті або обговорений з 
викладачем у індивідуальному порядку після чого студент отримує оці-
нку за свою роботу. Матеріали рефератів можуть бути використаними в 
процесі підготовки курсової та дипломної роботи, у доповідях на студе-
нтських наукових конференціях. Якість реферату викладач враховує, 
оцінюючи знання студента на заліку або іспиті. 

Основні вимоги до реферату — наявність теоретичної основи, вико-
ристання сучасного фактичного і статистичного матеріалу, конкретний 
виклад питань та чітких висновків за темою реферату. 

Протягом семестру викладач контролює як студенти самостійно 
опрацювали і вивчили всі теми учбової дисципліни у відповідності до 
програми курсу, виконали завдання. 

Теми, з яких студент не відвідував заняття, або одержав на занятті 
незадовільну оцінку, повинні бути вивченими самостійно і оцінені ви-
кладачем додатково, можливо у вигляді написання реферату. 

ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ 

1. Особливості здійснення грошових реформ у розвинених країнах За-
хідної Європи.  

2. Проблеми становлення спільної грошової системи у Європейському 
Союзі. 

3. Побудова та функції Європейського центрального банку. 
4. Розвиток системи кооперативних банків у країнах Західної Європи. 
5. Механізми іпотечного кредитування та їх роль у розвитку ринків 

капіталу розвинених країн. 
6. Розвиток ощадної справи в країнах Західної Європи. 
7. Тенденції розвитку споживчого кредитування у сучасних банківсь-

ких системах розвинених країн. 
8. Тенденції універсалізації в банківських системах розвинених країн. 
9. Глобалізація банківської діяльності: форми та перспективи. 

10. Проблема незалежності центрального банку та види центральних 
банківських установ. 
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11. Проблеми забезпечення конвертованості національної валюти в кра-
їнах з перехідною економікою. 

12. Проблеми стабілізації національних грошових систем у країнах з 
перехідною економікою. 

13. Розвиток фінансових ринків у центрально- і східноєвропейських 
країнах.  

14. Комерційні банки в країнах Східної Європи, їх роль у процесах фо-
рмування ринкової економіки. 

15. Роль держави у трансформаційних процесах країн Східної Європи. 
16. Японія в інтеграційних процесах в Азіатсько-тихоокеанському регі-

оні. 
17. Інфляційні процеси в нових індустріальних країнах Латинської 

Америки. 
18. Фінансові ресурси нових індустріальних країн Південно-Східної 

Азії: джерела нагромадження, використання для забезпечення еко-
номічного розвитку. 

19. Державне регулювання фінансових ринків у Південній Кореї та у 
Тайвані. 

20. Фінансові ринки розвинених країн та їх глобалізація. 
21. Фінансові ринки Японії 80–90-х років ХХ ст.: піднесення і спад. 
22. Фінансова криза 90-х років ХХ ст. та її наслідки. 

ВКАЗIВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Згiдно з навчальним планом кожен студент заочної форми навчання 
повинен виконати контрольну роботу. Варiант контрольної роботи, яку 
потрiбно виконати, визначається таким чином: обирається номер 
варiанта завдання вiдповiдно до порядкового номеру букви алфавiту, з 
якої починається прiзвище (з літери О — повторюється вибір згідно но-
мерів завдань). 

Приступаючи до виконання контрольної роботи, студент повинен 
вивчити теоретичний матерiал, який наведено у списку рекомендованої 
лiтератури, зiбрати, проаналiзувати та узагальнити прак-тичний ма-
терiал. Крiм того слiд використовувати нормативнi та iнструктивнi ма-
терiали, оволодiти методиками, якi втілюють  
вітчизняний та зарубiжний досвiд, ознайомитися з оглядом проблем 
функцiонування грошово-кредитних систем, якi друкуються в 
перiодичних виданнях. Виконання завдань повинно супроводжуватися 
поясненнями та висновками. 
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Контрольна робота повинна висвiтлити вмiння слухачiв коротко 
вiдповiдати на поставленi питання, пiдбирати і використовувати для 
вiдповiдi необхiдний матерiал. При цьому слухачу необхiдно врахувати, 
що механiчне переписування тексту з лiтературних джерел, монографiй, 
учбових посiбникiв та iн. не буде зараховано, якщо воно буде надано без 
логiчної послiдовностi, повного висвiтлення питання. 

Контрольна робота повинна бути оформлена на стандартних прону-
мерованих аркушах зброшурованих у папку учнiвському зошитi. Обсяг 
роботи не менше 20 сторiнок, на титульнiй сторiнцi необхiдно вказати 
ВУЗ, кафедру, назву дисциплiни, прiзвище, iм’я, по батьковi та домаш-
ню адресу. В роботi зазначити номери питань, у кiнцi роботи потрiбно 
зробити висновки та подати список використаної лiтератури, вказати ав-
тора, повну назву книги (статтi), мiста, видавництва, року видання. На 
останнiй сторiнцi обов’язково поставити пiдпис слухача та дату напи-
сання роботи. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ   

Варіант 1 

1. Предмет і значення курсу “Грошово-кредитнi системи зарубiжних 
країн” для спецiалiстiв банківської справи. 

2. Процеси валютної інтеграції в зарубіжних країнах. 
3. Особливостi функцiонування договiрних фiнансових установ у 

США та їх роль у забезпеченні руху фінансових ресурсів. 
4. Особливостi кредитної системи у країнах, що розвиваються, та про-

блеми її розвитку. 
5. Обгрунтуйте необхiднiсть розвитку фiнансових ринкiв у країнах з 

перехiдною економiкою та визначте основні його напрями. 

Варіант 2 

1. Етапи розвитку грошових систем в економічно розвинених зарубіж-
них країнах та їх зміст. 

2. Структура і принципи функцiонування грошової системи країн з 
розвиненою економiкою. 

3. Функцiї фiнансових посередникiв у зарубiжних країнах у забезпе-
ченні руху фінансових ресурсів. 

4. Федеральна резервна система США: структура і принципи 
функцiонування. 
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5. Необхiднiсть переходу до дволанкової структури кредитних систем 
у країнах з перехiдною економiкою. 

Варіант 3 

1. Грошові реформи, їх форми та роль у стабілізації грошових систем 
зарубіжних країн у ХХ ст. 

2. Основнi види фінансових установ у кредитних системах розвинених 
зарубiжних країн. 

3. Комерцiйнi банки США: особливостi розвитку і функцiонування у 
сучасних умовах. 

4. Необхiднiсть реформи “Бiг Бенг” 90-х рокiв у фiнансовій системi 
Японiї та етапи її здійснення. 

5. Принципи функціонування мережі народних банкiв і банкiв Райф-
файзена в Нiмеччинi та можливості їх використання у вітчизняній 
практиці. 

Варіант 4 

1. Інтеграційні процеси у розвитку грошових систем західноєвропей-
ських країн: сучасний стан і наслідки. 

2. Характеристика емiсiйних механiзмів грошової системи в економіч-
но розвинених зарубiжних країнах. 

3. Унiверсальнi банки Нiмеччини та їх роль у процесах концентрацiї 
банкiвського капiталу країни. 

4. Функціонування кредитної системи Росії в умовах командно-
адміністративної системи господарювання. 

5. Банки розвитку у країнах, що розвиваються, та їх роль у забезпе-
ченні економічного розвитку. 

Варіант 5 

1. Грошовий обiг у країнах, що розвиваються, та проблеми стабіліза-
ції. 

2. Особливості функціонування зони євро. 
3. Інвестиційні фiнансовi установи США та зростання їх ролi в проце-

сах довгострокового фiнансування економiчного розвитку. 
4. Особливостi банківської системи Нiмеччини.  
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5. Процеси нацiоналiзацiї банкiвського капiталу у повоєннiй Францiї: 
позитивні наслідки, можливість застосування досвіду націоналізації 
у вітчизняній практиці. 

Варіант 6 

1. Федеральна резервна система і грошовий обiг у США.  
2. Характернi особливостi функціонування британської банківської 

системи. 
3. Особливостi кредитно-грошового регулювання у Францiї, функцiї 

банку Францiї. 
4. Система ощадкас у Нiмеччинi: принципи функціонування та роль у 

розвитку кредитної системи країни. 
5. Роль провідних японських банкiв у фiнансуваннi японської еко-

номiки, можливостi використання цього досвiду у вiтчизнянiй прак-
тицi. 

Варіант 7 

1. Грошова система Нiмеччини та функції бундесбанку. 
2. Інфляцiйнi процеси в країнах з перехiдною економiкою: чинники та 

механiзми подолання. 
3. Розвиток позичково-ощадних банкiв США в 70-х роках, наслiдки їх 

діяльностi для розвитку фiнансових ринків країни. 
4. Торгові банки в кредитнiй системi Великої Британії. 
5. Депозитно-консигнацiйнi каси Францiї та їх роль у довгостроковому 

фiнансуваннi економiки. 

Варіант 8 

1. Забезпечення конвертованостi нацiональної валюти в країнах з пе-
рехiдною економiкою. 

2. Загальноекономічні та історичні чинники формування моделей бан-
ківської системи в зарубіжних країнах. 

3. Фiнансовi ринки зарубiжних країн та основнi види фiнансових 
iнструментiв, що обертаються на них. 

4. Комерцiйнi банки нових індустріальних країн Південно-Східної 
Азії: особливостi розвитку та функцiонування. 

5. Охарактеризувати дiяльність провiдних iнвестицiйних банкiв США 
та їх функцiї на ринку капiталу США. 
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Варіант 9 

1. Грошово-кредитне регулювання в зарубіжних країнах: цілі та ін-
струменти. 

2. Провiднi французькi комерцiйнi банки та процеси диверсифікації в 
їх діяльності. 

3. Японськi комерцiйнi банки та їх роль у розвитку кредитної системи 
країни. 

4. Особливості регулювання банківської системи в США. Закон Гласса 
— Стигола, його роль у формуванні специфіки американської моде-
лі банківської системи. 

5. Проблеми розвитку фінансових ринків нових індустріальних країн. 

Варіант 10 

1. Інфляцiйнi процеси у країнах з перехiдною економiкою й основнi 
заходи антиiнфляцiйної полiтики. 

2. Характерні особливості функціонування провідних французьких ді-
лових банків та їх роль у кредитуванні економіки країни. 

3. Доми цiнних паперiв в Японiї та принципи їх функцiонування на 
фiнансових ринках країни і світу. 

4. Загальна характеристика фінансових інститутів позабiржового фон-
дового ринку США та перспективи його розвитку. 

5. Система небанківських фінансових установ у країнах, що розвива-
ються. 

Варіант 11 

1. Механізм формування грошово-кредитної політики в зарубіжних 
країнах. 

2. Емiсiйнi механiзми грошової системи в зарубiжних країнах. 
3. Британськi клірингові банки та їх функцiї в грошово-кредитній сис-

темi країни.  
4. Унiверсальнi банки Нiмеччини та процеси концентрацiї 

банкiвського капiталу.  
5. Мережа установ спільного та кооперативного кредитування Франції 

та її роль у фінансуванні малого бізнесу.  
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Варіант 12 

1. Грошовий ринок Великої Британії: особливості організації та регу-
лювання. 

2. Сучасна структура грошової маси у розвинених країнах. 
3. Кредитні установи дореволюційної Росії. 
4. Розвиток ощадної справи в Німеччині та можливість використання 

досвіду у вітчизняній практиці. 
5. Структура фiнансових ринкiв зарубiжних країн та їх функцiї в еко-

номiцi. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Предмет, метод і завдання курсу “Грошово-кредитні системи зару-
біжних країн”.  

2. Функцiї грошово-кредитної системи в економiцi зарубiжних країн.  
3. Поняття моделi кредитно-грошової системи та її структурнi елемен-

ти.  
4. Історичнi, географiчнi, соцiально-культурнi, економiчнi чинники, їх 

вплив на формування моделей грошово-кредитних систем. 
5. Фiнансовi ринки: структура, функцiї та роль у розвитку сучасної 

грошово-кредитної системи в економiцi зарубiжних країн.  
6. Види фiнансових посередникiв та їх функцiї.  
7. Грошова система: поняття, основні елементи та функції.  
8. Національна валютна система: поняття та елементи.  
9. Інфляцiйнi процеси в економiцi зарубiжних країн і грошово-

кредитна політика. 
10. Ринки грошей, типи та механізми їх функціонування. 
11. Золотий стандарт і сталість грошово-кредитних систем.  
12. Перехід від металевих до паперових грошових систем під час Пер-

шої світової війни.  
13. Фiнансовi ринки, їх структура, функцiї та роль у розвитку сучасної 

грошово-кредитної системи в економiцi зарубiжних країн.  
14. Грошово-кредитна полiтика держави: цілі та інструменти.  
15. Грошово-кредитні реформи та їх вплив на розвиток грошово-

кредитних систем. 
16. Світова економічна криза 1923–1933 рр., її особливості й наслідки 

для кредитних систем.  
17. Закономірності розвитку грошових і кредитних систем у другій по-

ловині ХХ ст. 
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18. Грошові та кредитні системи на сучасному етапі розвитку. 
19. Поняття і структура кредитної системи, види кредитних установ.  
20. Концентрація й централізація банківського капіталу.  
21. Універсалізація та інтернаціоналізація банківської діяльності.  
22. Банківські монополії та їх форми, транснаціональні банки.  
23. Інтегрування національних грошових систем.  
24. Західноєвропейська інтеграція та перехід до євро: цілі й основні 

етапи. 
25. Конкуренція в банківській сфері.  
26. Банківська криза: поняття, причини, форми й наслідки. 
27. Основнi ознаки моделей банківських систем у країнах з розвиненою 

ринковою економiкою: англійської, американської, німецької та 
японської. 

28. Взаємозв’язок банків і промисловості та особливостi структури фі-
нансового ринку.  

29. Контроль за діяльністю комерційних банків. 
30. Інтеграційні процеси і розвиток банківських систем. 
31. Еволюція грошової системи США. 
32. Федеральна резервна система і грошовий обiг у США. 
33. Комерцiйнi банки США: особливостi розвитку та функцiонування. 
34. Закон Гласса — Стигола 1933 р. і його роль у формуваннi спе-

цифiки американської моделi банкiвської системи. 
35. Позичково-ощаднi банки в США та їх діяльність на фiнансових ри-

нках. 
36. Договiрнi фiнансовi установи США та зростання їх ролi. 
37. Інвестицiйнi банки США та їх функцiї на ринку капiталу США. 
38. Моноцентрична модель фондового ринку США.  
39. Позабiржовий ринок США та його інститути.  
40. Грошовий обіг у Великій Британії та його регулювання. 
41. Стерлінгова зона та принципи її функціонування. 
42. Комерцiйнi банки Великої Британiї.  
43. Британськi вексельнi контори та їх роль на грошовому ринку.  
44. Британськi торговi доми та їх роль у розвитку фондового ринку. 
45. Грошова система Нiмеччини та функцiї бундесбанку. 
46. Унiверсальнi банки Нiмеччини та процеси концентрацiї 

банкiвського капiталу. 
47. Мiсце унiверсальних банкiв у банкiвськiй системi Нiмеччини.  
48. Мережа народних банкiв і банкiв Райффайзена.  
49. Система ощадкас у Нiмеччинi. 
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50. Фондовий ринок Німеччини та перспективи його розвитку. 
51. Особливостi кредитно-грошового регулювання у Францiї та функцiї 

банку Францiї.  
52. Зона франка та особливості її функціонування. 
53. Характернi особливостi французьких комерцiйних банкiв. 
54. Провiднi французькі комерцiйнi банки.  
55. Особливостi процесiв концентрацiї банкiвського капiталу у Францiї.  
56. Хвилi нацiоналiзацiї у Францiї: чинники та наслiдки.  
57. Французькі дiловi банки та специфiка їх діяльності.  
58. Мережа спiльного та кооперативного кредитування Францiї. 
59. Депозитно-консигнацiйнi каси Францiї та їх роль у довгостроковому 

фiнансуваннi економiки. 
60. Грошова система Японії: еволюція та сучасний стан. 
61. Роль єни у світовій валютній системі. 
62. Особливості грошово-кредитної політики банку Японії. 
63. Японськi комерцiйнi банки.  
64. Процеси концентрацiї банкiвського капiталу в Японiї.  
65. Роль японських банкiв у створенi дзайбацу.  
66. Провідні японськi банки, їх роль у фінансуванні економiки. 
67. Доми цiнних паперiв у Японiї. 
68. Фінансовий ринок Японії: розвиток і сучасний стан. 
69. Зміст основних етапів еволюції грошової системи Росії. 
70. Розвиток кредитної системи Росії та її трансформація в умовах пе-

реходу до ринку. 
71. Розвиток фінансового ринку в Росії в сучасних умовах. 
72. Проблеми становлення національних грошових систем у країнах з 

перехідною економікою. 
73. Інфляцiйнi процеси в перехiдних економiках: чинники та механiзми 

подолання. 
74. Формування дволанкової структури кредитних систем у країнах з 

перехiдною економiкою.  
75. Роль і функцiї центральних банків у країнах з перехідною економі-

кою. 
76. Система комерцiйних банків у країнах з перехідною економікою.  
77. Проблеми формування та розвитку фiнансових ринкiв у країнах з 

перехiдною економiкою. 
78. Становлення національної грошової системи та проблеми її стабілі-

зації в нових індустріальних країнах. 
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79. Центральний банк та особливості регулювання грошово-кредитної 
системи в нових індустріальних країнах різних регіонів світу. 

80. Роль комерційних банків нових індустріальних країн у забезпеченні 
економічного зростання. 

81. Фінансові кризи і реформування фінансових ринків у нових індуст-
ріальних країнах. 

82. Загальнi особливостi фiнансових систем країн, що розвиваються. 
83. Система банкiв у країнах, що розвиваються. 
84. Розвиток ринкiв капiталу в країнах “третього свiту”. 
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