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Мета викладання навчальної дисципліни - формування 

необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які 

дозволять ефективно використовувати на практиці методологічні 

підходи до аналізу трансформації світової фінансової архітектури 

в умовах глобалізації на рівні, який відповідав би вимогам 

підготовки докторів філософії.  

Основні завдання вивчення дисципліни - формування та 

розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних 

для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько-

інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному 

науковому дослідженні. 

Кількість кредитів – 4. 

Загальна кількість годин – 120. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Теоретичні основи дослідження фінансової архітектури 

Тема 2. Організаційно-методичне забезпечення формування 

фінансової архітектури  

Тема 3. Імперативи розвитку світової фінансової архітектури з 

урахуванням глобалізаційних процесів 

Тема 4. Основні моделі та сценарії перетворення світової 

фінансової архітектури 

Тема 5. Ключові напрямки створення кризостійкої світової 

фінансової архітектури 

Тема 6. Аналіз фінансової архітектури економіки України 

Тема 7. Напрями регулювання розвитку національної фінансової 

архітектури в умовах глобалізації світової економіки 

Методи контролю результатів навчання - поточний контроль, 

підсумковий контроль у формі екзамену.  

Мова викладання: українська 

 



Дисципліна "Трансформація світової фінансової архітектури в умовах глобалізації" 

є вибірковою в програмі підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні 

економічні відносини». Формує необхідні теоретичні знання та практичні навички, які 

дозволять ефективно використовувати на практиці методологічні підходи до аналізу 

трансформації світової фінансової архітектури в умовах глобалізації на рівні, який відповідав 

би вимогам підготовки докторів філософії. 

Дисциплина "Трансформация мировой финансовой архитектуры в условиях 

глобализации" является выборочной в программе подготовки докторов философии по 

международным экономическим отношениям по третьему (образовательно-научному) 

уровню высшего образования по специальности 292 «Международные экономические 

отношения». Формирует необходимые теоретические знания и практические навыки, 

которые позволят эффективно использовать на практике методологические подходы к 

анализу трансформации мировой финансовой архитектуры в условиях глобализации на 

уровне, который соответствовал бы требованиям подготовки докторов философии. 

The discipline "Transformation of the world financial architecture in the context of 

globalization" is selective in the program of training doctors of philosophy in international 

economic relations at the third (educational and scientific) level of higher education in the specialty 

292 "International Economic Relations". It forms the necessary theoretical knowledge and practical 

skills that will allow effectively use in practice the methodological approaches to the analysis of the 

transformation of the world financial architecture in the context of globalization at a level that 

would meet the requirements of the training of doctors of philosophy. 

 


