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Методологічні принципи дослідження структурних зрушень у світових фінансах 
 
Анотація. Дисципліна «Методологічні принципи дослідження структурних зрушень у світових 
фінансах» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний 
розвиток аспіранта і спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного 
застосовувати сучасні наукові методи дослідження при аналізі розвитку світових фінансів. 
Аналізуються принципи, закономірності і механізми структурних змін у світовому фінансовому 
середовищі. Особлива увага приділяється сучасним особливостям трансформації світових фінансів. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Сніжко Оксана Володимирівна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів 
Інституту міжнародних відносин. 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні теоретичні і практичні знання про сутність і принципи змін 
у світових фінансах. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: форми і закономірності розвитку міжнародних економічних відносин, 
механізм функціонування міжнародних фінансових ринків, теорію міжнародних фінансів, математику 
для економістів. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній і дослідницькій діяльності знання 
щодо закономірностей і механізмів розвитку світових фінансів. 
Знання і вміння, які отримають аспіранти, прослухавши курс:  
проводити самостійний аналіз стану світових фінансів, здійснювати оцінку рівня розвиненості сучасної 
світової фінансової системи, визначати основні напрямки та закономірності її розвитку; 
ідентифікувати фундаментальні теоретичні та емпіричні проблеми розвитку світових фінансів в 
умовах глобалізації; 
чітко розуміти пізнавальні можливості та обмеження існуючих концептуальних підходів до аналізу 
світових фінансів; 
організовувати самостійно свою роботу щодо поглиблення знань в сфері теорії і практики 
функціонування світових фінансів. 
Змістові модулі:  

концептуальна структура аналізу структурних зрушень у світовому фінансовому середовищі; 
закономірності фінансової глобалізації та міжнародної фінансової інтеграції;  
роль асиметричності інформації у трансформації світової фінансової системи; 
зміна природи фінансового посередництва;  
формування нового конкурентного середовища у світових фінансах; 
нові механізми переміщення ризиків між учасниками глобальної фінансової системи; 
формування та розвиток світових фінансових циклів і глобальних фінансових криз; 
фінансові інновації як передатний механізм для реалізації структурних зрушень у світових 
фінансах; 
особливості формування світової фінансової архітектури. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.04 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 


