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1. Опис навчальної дисципліни  

 
Найменування показників Характеристика навчальної 

дисципліни 
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 
спеціальності") / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів  
072 "Фінанси, банківська справа 

та страхування" 
Семестр (осінній / весняний) осінній 
Кількість кредитів 4 
Загальна кількість годин 120 
Кількість модулів 1 
Лекції, годин 6 
Практичні / семінарські, годин 6 
Лабораторні, годин - 
Самостійна робота, годин 108 
Вид контролю залік 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 
Ціль: формування у майбутніх спеціалістів знань щодо організації грошово-

кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування розвинутих фінансових 
ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів. 

Завдання: теоретична і практична підготовка студентів з питань: місце 
грошово-кредитної системи у фінансовій системі країни; визначення ролі держави 
у побудові грошово-кредитних системи, як цілісного механізму перерозподілу 
фінансових ресурсів між державою, фізичними та юридичними особами; надання 
оцінки основним напрямам державної політики у сфері регулювання фінансових 
відносин; характеристика послуг за основними сегментами організації грошово-
кредитних систем зарубіжних країн; формування комплексного розуміння 
взаємозв’язків між суб’єктами організації грошово-кредитної системи і системою 
спеціалізованих фінансових інститутів. 

Предмет: система та процес функціонування грошово-кредитних систем 
зарубіжних країн 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Суть і основні етапи еволюції грошових і кредитних систем країн з 

розвинутою ринковою економікою.  
Тема 2. Еволюція валютних систем.  
Тема 3. Грошова та кредитна система США.  
Тема 4. Грошова та кредитна система Великобританії.  
Тема 5. Грошова та кредитна система Франції.  
Тема 6. Грошова та кредитна система Німеччини.  
Тема 7. Грошова та кредитна система Японії. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин (заочна форма навчання) 

усього у тому числі 
лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Закономірності розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних 

країн  
Тема 1. Суть і основні етапи еволюції 
грошових і кредитних систем країн з 
розвинутою ринковою економікою 

18  2  16 

Тема 2. Еволюція валютних систем 17 2   15 

Разом за змістовим модулем 1 35 2 2  31 
Змістовий модуль 2. Грошово-кредитні системи країн з розвинутою ринковою 

економікою 
Тема 3. Грошова та кредитна система 
США  17 2   15 

Тема 4. Грошова та кредитна система 
Великобританії 17 1   16 

Тема 5. Грошова та кредитна система 
Франції 17  2  15 

Тема 6. Грошова та кредитна система 
Німеччини 17 1   16 

Тема 7. Грошова та кредитна система 
Японії 17  2  15 

Разом за змістовим модулем 2 85 4 4   
Усього годин  120 6 6  108 

 
4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Вид та тема семінарського (практичного) заняття Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1. Закономірності розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних 
країн 

1 
 

Семінар – дискусія  
Суть і основні етапи еволюції грошово -кредитних і валютних систем 
країн з розвинутою ринковою економікою 

2 

Змістовий модуль 2. Грошово-кредитні системи країн з розвинутою ринковою 
економікою 

2 Семінар з виконанням практичних завдань 
Грошово - кредитні системи США, Великобританії, Франції 

2 

3 Семінар запитань і відповідей 
Грошово - кредитні системи Німеччини, Японії 

2 

Всього 6 
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5. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 
заліку: впродовж семестру (100 балів). 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Індивідуальне 
завдання 100 

40 40 20 

 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 4, «добре» 75-79 C 
70-74 D 3, «задовільно» 60-69 E 
35-59 FX 2, «незадовільно» 0-34 F 

 

 


