
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Наукова діяльність викладачів кафедри міжнародних фінансів зосереджена на дослідженні 
пріоритетних напрямків глобального регулювання фінансових ринків. 

В межах цієї тематики професорсько-викладацьким складом кафедри досліджується ряд 
актуальних на сьогодні питань в рамках міжкафедральної наукової теми: «Стратегії 
національного розвитку в парадигмі глобальноЇ економічної політики» 

Викладачами кафедри опубліковано понад 400 наукових праць, в тому числі 11 монографій за 
такими напрямками: 

1.     Інноваційна складова розвитку національного фінансового ринку в умовах 
глобалізації. 

2.     Глобальна інституціоналізація фінансового ринку. 

3.     Транснаціональний капітал на глобальних фінансових ринках. 

4.     Управління міжнародними фінансовими ринками. 

5.     Прогнозування кон’юктури основних сегментів світового фінансового ринку. 

6.     Світовий валютний ринок в парадигмі економічного глобалізму. 

7.     Трансформація міжнародного руху фінансового капіталу 

Викладачі кафедри також беруть активну участь у проведенні цілого ряду міжнародних 
конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, публікуються у авторитетних періодичних 
вітчизняних та зарубіжних виданнях. 

Наукову роботу зі студентами каяедра проводить та якісно забезпечує керівництво всіма 
науковими роботами студентів різних курсів за своїм фахом, що дає можливість якомога більш 
реального і тривалого контакту перспективної молоді із випускаючою кафедрою. Така форма 
організації наукової роботи зі студентами забезпечує ефективний зв'язок із підприємствами-
замовниками, надає можливість оперативного вирішення питань, пов'язаних з практичною 
підготовкою студентів під конкретне підприємство. 

На кафедрі спостерігається позитивна динаміка у співвідношенні вступників до аспірантури та 
випускників. Однією з об'єктивних причин недостатньої ефективності аспірантури є нерозуміння 
та незацікавленість керівництва суб'єктів підприємницької діяльності, де працевлаштовані 
аспіранти, в кінцевому результаті (захист дисертації). Також аспіранти не завжди вірно оцінюють 
свої можливості та обсяг роботи і не встигають завершити дослідження в зазначений термін. 

За 5 років були захищені 2 докторські дисертації і 7 кандидатських дисертацій. На даний момент 
6 викладачів кафедри працюють над написанням докторських дисертацій. 
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