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ТЕМА 12 

Грошово-кредитні системи зарубіжних 
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План лекції 
1. Грошово-кредитна система США. 

2. Грошово-кредитна система Японії. 

3. Грошово-кредитна система Франції. 

4. Грошово-кредитна система Німеччини. 

5. Грошово-кредитна система Великобританії. 

6. Грошово-кредитна система Росії. 

 

План семінарського заняття  
1. Грошова система: поняття та основні елементи. 

2. Грошові реформи та їх види. 

3. Кредитна система: суть та структура. 

4. Грошово-кредитна система США. 

5. Грошово-кредитна система Японії. 

6. Грошово-кредитна система Франції. 

7. Грошово-кредитна система Німеччини. 

8. Грошово-кредитна система Великобританії. 

9. Грошово-кредитна система Росії. 

 

Ключові поняття 
“Шокова терапія” – shock therapy – політика стабілізації, 

елементи якої запроваджуються комплексно і синхронно з метою 

забезпечення різкої зміни ситуації в економіці. 

Грошова система – money system – форма організації обігу 

грошей у даній країні, що склалася історично та закріплена законом. 

Грошові реформи – currency reforms – повні або часткові 

перетворення грошової системи з метою стабілізації та зміцнення 

грошового обігу. 

Девальвація – devaluation – зниження курсу національної валюти 

щодо іноземних валют і міжнародних розрахункових грошових одиниць. 

Інвестиційні компанії – investment companies – різновид 

фінансово-кредитних інститутів, їх капітал створюється на акціо-

нерній (пайовій) основі внаслідок акумулювання коштів приватних 

інвесторів за допомогою емісії власних цінних паперів (зобов’язань). 

Кредитна система – credit system – сукупність кредитно-

фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові капітали, 

доходи і заощадження юридичних і фізичних осіб і надають їх у 

позичку позичальникам – підприємствам, уряду, особам. 

Ломбарди – pawnshops – компанії, що мають кооперативну форму 

організації, їх капітал створюється за рахунок страхових платежів 

окремих осіб. 



100 

Лазарєва О.В. 

Масштаб цін – scale of prices – засіб вираження вартості у 

грошових одиницях, що базується на фіксованій державою ваговій 

кількості металу в грошовій одиниці; 

Ревальвація – revaluation – підвищення курсу національної 

валюти щодо іноземної. 

Фінансові компанії – financial companies – фінансово-кредитні 

установи, які спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей або 

наданні певних видів кредитів (споживчого, інвестиційного та ін.), 

здійсненні фінансових операцій. 

 

Завдання для індивідуальної роботи  
Теми рефератів: 

1. Зони підприємств, розташовані у США. 

2. Наукові парки США. 

3. Технополіси Японії. 

4. Система розрахунків у зовнішньоекономічних операціях. 

5. Укладання контрактів у зовнішньоекономічній діяльності. 

6. Механізми залучення кредитних ресурсів для реалізації 

міжнародних проектів бізнесу. 

 

Тести для самоконтролю: 

1. Які грошові знаки потрапляють в обіг при бюджетній емісії, 

яку здійснюють спеціальні органи міністерства фінансів? 

а) розмінна монета; 

б) банківські білети; 

в) казначейські білети; 

г) готівка. 

 

2. Зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют і 

міжнародних розрахункових одиниць носить назву: 

а) нуліфікація; 

б) девальвація; 

в) ревальвація; 

г) грошова реформа. 

 

3. Який тип грошової реформи має місце при переході від 

біметалізму до монометалізму і нерозмінних кредитних грошей? 

а) часткове перетворення грошової системи; 

б) створення нової грошової системи; 

в) стабілізація грошового обігу; 

г) стримання інфляції. 
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4. Політика, елементи якої запроваджуються комплексно і 

синхронно з метою забезпечення різкої зміни ситуації в економіці, 

дістала назву: 

а) “шокова терапія”; 

б) політика стабілізації; 

в) інфляція; 

г) нуліфікація. 

 

5. Централізовані запаси – це: 

а) золото, що є резервом міжнародних платіжних коштів; 

б) монетарне (грошове) золото; 

в) нагромаджене золото; 

г) казначейські зобов’язання. 
 

6. Які існують методи подолання інфляції та заповнення ринку 

товарами, урівноваження попиту та пропозиції? 

а) обмеження попиту суб’єктів господарювання; 

б) зменшення грошової маси; 

в) лібералізація валютних операцій; 

г) запровадження внутрішньої конвертованості національної валюти. 

 

7. Банківська система – це сукупність банківських інститутів: 

а) у ролі покупця та продавця тимчасово вільних коштів; 

б) у тій чи іншій країні; 

в) які здійснюють активні та пасивні операції; 

г) у їх взаємозв’язку. 

 

8. Встановлена державою форма організації грошового обігу в 

країні – це: 

а) грошово-кредитне регулювання; 

б) масштаб цін; 

в) грошова система; 

г) готівкова емісія. 

 

9. Операції банків, за допомогою яких вони формують свої 

ресурси для здійснення кредитних, інвестиційних та інших операцій 

називаються: 

а) активні; 

б) пасивні; 

в) цільові; 

г) емісійні. 
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10.  Який принцип кредитування має на меті захистити інтереси 

банку і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок 

неплатоспроможності позичальника? 

а) платності; 

б) строковості; 

в) цільового характеру; 

г) забезпеченості. 

 

11.  Назвіть головні ланки кредитної системи: 

а) небанківські кредитно-фінансові установи; 

б) центральний банк; 

в) банківська система; 

г) лізингові компанії. 

 

12.  Які банки виконують засновницько-емісійну діяльність? 

а) універсальні комерційні; 

б) спеціалізовані комерційні; 

в) інвестиційні; 

г) іпотечні. 
 

13.  Позиково-ощадні асоціації організовані як: 

а) акціонерні товариства; 

б) кооперативи; 

в) фонди; 

г) банки. 
 

14.  Який основний орган контролю за діяльністю банків у 

Німеччині? 

а) Контролер грошового обігу; 

б) Бюро банків при МФ; 

в) Федеральне відомство контролю над банками; 

г) Банківська комісія. 
 

15.  Який основний орган контролю за діяльністю банків у Японії? 

а) Контролер грошового обігу; 

б) Бюро банків при МФ; 

в) Федеральне відомство контролю над банками; 

г) Банк Японії. 

 

16.  Який основний орган контролю за діяльністю банків у США? 

а) Контролер грошового обігу; 

б) Федеральна резервна система; 
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в) Федеральне відомство контролю над банками; 

г) Банк США. 

 

17.  Група банків, між якими досягнуто угоду про проведення 

єдиної кредитної політики щодо процентних ставок, умов креди-

тування, виплати дивідендів носить назву: 

а) транснаціональні банки; 

б) банківські синдикати; 

в) банківські консорціуми; 

г) банківський картель. 

 

18.  Що є основним джерелом коштів холдинг-компанії? 

а) позичковий капітал; 

б) залучений капітал; 

в) емісія акцій; 

г) власний капітал. 

 

19.  Довгострокові цінні папери, що випускаються для фінансу-

вання дефіциту, котрий виникає внаслідок перевищення урядових 

витрат над його доходами – це: 

а) облігації; 

б) високонадійні цінні папери уряду; 

в) казначейські векселі; 

г) урядові депозити. 

 

20.  Які існують принципи побудови кредитних систем на 

сучасному етапі розвитку? 

а) розподіл функцій центрального та всіх інших банків; 

б) контроль та регулювання діяльності банків другого рівня з 

боку центрального; 

в) стабілізація національної грошової одиниці; 

г) центральний банк не бере участі у конкуренції на грошових 

ринках усередині держави. 

 

Контрольні запитання  
1. Яка структура сучасної світової кредитної системи? 

2. За допомогою яких елементів здійснювалась політика стабілізації 

у Польщі, Чехії та колишній Югославії? 

3. Назвіть та охарактеризуйте методи стабілізації валюти. 

4. Які існують спеціальні фінансово-кредитні інститути? 

5. Які грошові одиниці країн світу Вам відомі? 
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