
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки 

Затверджено 

на засіданні кафедри аналітичної економії 

та міжнародної економіки 

економічного факультету 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

(протокол № _______ від _____ 2020 р.) 
 

Завідувач кафедри  

проф. Панчишин С. М. 

Силабус з навчальної дисципліни 

«Міжнародний фінансовий інжиніринг», 

що викладається в межах освітньої програми «Міжнародна економіка» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів 

спеціальності 051 «Економіка» 

Львів – 2020 р. 



 

Назва дисципліни Міжнародний фінансовий інжиніринг 

Адреса викладання 

дисципліни 

79008 м. Львів, проспект Свободи 18, економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра аналітичної економії та 

міжнародної економіки 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 051 «Економіка» 

Викладачі дисципліни Косарчин Марія Володимирівна, кандидат економічних наук,  

доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки 

Контактна інформація 

викладачів 

mariya.kosarchyn@lnu.edu.ua  

https://econom.lnu.edu.ua/employee/kosarchyn-mariya-volodymyrivna 

79008 M. Львів, проспект Свободи 18, аналітичної економії та 

міжнародної економіки, к.107 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). 

Он-лайн консультації. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід написати на електронну пошту викладача.  

Оф-лайн консультації. Відповідно до графіку консультацій, 

затвердженого на кафедрі 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/mizhnarodnyy-finansovyy-inzhynir

ynh-051-ekonomika-op-mizhnarodna-ekonomika 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено для того, щоб дати студентам інструментарій 

для вирішення комплексних фінансових завдань, що постають 

перед суб’єктами міжнародної економіки в умовах поглиблення 

фінансової глобалізації.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Міжнародний фінансовий інжиніринг» є 

нормативною дисципліною з освітньої програми «Міжнародна 

економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти для 

здобувачів спеціальності 051 «Економіка», яка викладається 2-му 

семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний 

фінансовий інжиніринг» є формування у студентів теоретичних та 

практичних навичок створення нових та використання 

традиційних фінансових інструментів для системного вирішення 

комплексних фінансових завдань, що постають перед суб’єктами 

міжнародної економіки в умовах поглиблення фінансової 

глобалізації. 

Основними завданнями вивчення курсу «Міжнародний 

фінансовий інжиніринг» є засвоєння базових положень 

фінансового інжинірингу; набуття навиків використання похідних 

фінансових інструментів для управління ризиками, що пов’язані з 

веденням міжнародного бізнесу. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. 

О.М.Сохацької. – К.:Кондор, 2011. – 660 с.  

2. John C. Hull. Options, Futures, and other Derivatives. – Pearson Prentice 

Hall, 2015, 2012 

3. Marshall, John F. (John Francis). Dictionary of financial engineering — 

Wiley series in financial engineering, 2000  
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4. Величкін В. О., Тимошенко М. В. Фінансовий інжиніринг : 

навчальний посібник / В. О. Величкін, М. В. Тимошенко. – Дніпро : 

Університет митної справи та фінансів, 2019. – 124 с. 

5. Kosowski Robert L., Neftci Salih N. Principles of financial engineering. 

– Academic Press, 2015 

6. Dubil, Robert. Financial engineering and arbitrage in the financial 

markets / Robert Dubil.—The Wiley finance series, 2011 

7. Financial engineering : the evolution of a profession / Tanya S. Beder 

and Cara M. Marshall, editors. – RobertW. Kolb series, 2011 
 

Додаткова література: 

1. Іващук Л.Н. Ринок деривативів: економіко-математичне 

моделювання процесів ціноутворення. Монографія. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2008. - 472 с. 

2. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і 

фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. 

Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с. 

3. Міжнародні фінанси: Навч. посіб./ О.М. Мозговий, Т.Є. 

Оболенська, Т.В. Мусієць та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

О.М. Мозгового. – К.:КНЕУ.2005. – 504с. 

4. Multinational finance : evaluating opportunities, costs, and risks of 

multinational operations / Kirt C. Butler. Sixth edition. | Hoboken, New 

Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,[2016] | 

5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – 2-ге вид., стер. – 

К.: Знання, 2008. 

6.  Handbook of Financial Engineering / Constantin Zopounidis, Michael 

Doumpos, Panos M. Pardalos 

7. Errington, Charles. Financial Engineering: A handbook for managing 

the risk-reward relationship 

8. R. Stafford Johnson. Derivatives Markets and Analysis 
Обсяг курсу 120 годин аудиторних занять.  

3 них 32 години лекцій, 16 годин семінарських/практичних занять 

та 72 годин самостійної роботи 

 Після вивчення курсу «Міжнародний фінансовий інжиніринг» 

студент буде 

Знати: 

- основні принципи функціонування похідних фінансових 

інструментів; 

- основні підходи до визначення вартості похідних фінансових 

інструментів; 

- стратегії торгівлі фінансовими інструментами на 

міжнародному фінансовому ринку; 

вміти:  
- використовувати похідні фінансові інструменти для 

хеджування ризиків, які виникають в зовнішньоекономічній 

діяльності компанії; 

- розробляти стратегії торгівлі деривативами на різних 

сегментах міжнародного фінансового ринку;  

- оцінювати та управляти ризиками, що зумовлені 

зовнішньоекономічною діяльністю компанії; 

- продукувати інноваційні фінансові рішення. 



Ключові слова Фінансові інструменти, деривативи, форвардний контракт, угода 

про форвардну процентну ставку, ф’ючерсний контракт, 

одноперіодний опціон, багатоперіодний опціон, процентний своп, 

валютний своп, кредитні деривативи, гібридні фінансові 

інструменти, структуровані фінансові інструменти, хеджування, 

сек’юритизація. 

Формат курсу Очний. 

Проведення лекцій, семінарських/практичних занять та 

консультацій для засвоєння тем курсу: 

Теми Тема 1. Вступ до фінансового інжинірингу 

Тема 2. Інструментарій фінансового інжинірингу  

Тема 3. Ф’ючерсні угоди. Хеджування ризиків за допомогою 

ф’ючерсних угод  

Тема 4. Форвардні угоди. Визначення форвардної та ф’ючерсної 

ціни  

Тема 5. Свопи 

Тема 6. Опціони. Стратегії торгівлі опціонами  

Тема 7. Кредитні деривативи 

Тема 8. Фінансові інструменти з фіксованим доходом 

Тема 9. Фінансові інструменти участі в капіталі 

Тема 10. Гібридні та структуровані фінансові інструменти 

Тема 11. Стратегії фінансової інженерії 

Підсумковий контроль, 

форма 

Письмовий іспит в кінці 2-го семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна 

економіка», «Математика для економістів». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції 

Презентації 

Розв'язування задач 

Підготовка та обговорення доповідей 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, мультимедійний 

проектор/Мультимедійна дошка, Інтернет, Microsoft Office із 

доступом до Teams, доступ до Moodle. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Екзаменаційна оцінка з дисципліни «Міжнародний фінансовий 

інжиніринг» виставляється на основі суми балів, отриманих 

студентом (студенткою) за роботу впродовж семестру, 

екзаменаційну роботу та з урахуванням відвідування практичних 

(семінарських) занять. Максимальна кількість балів, які студент 

(студентка) може отримати за всі види робіт – 100. З них: за роботу 

на практичних/семінарських заняттях – 50 балів; за екзаменаційну 

роботу – 50 балів.  

Отримана студентом (студенткою) загальна сума балів 

конвертується у результуючу оцінку, відповідно до діючої в 

університеті шкали оцінювання (див. таблицю нижче), яка 

виставляється в екзаменаційну відомість та залікову книжку. 

Сума 

балів  

( ) 

Національна 

шкала 

ЕСТS 

Код 

оцінки 

Оцінка Код 

оцінки 

Оцінка 

90-100 5 відмінно А відмінно 

81-89 4 добре В дуже добре 
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71-80 С добре 

61-70 3 задовільно D задовільно 

51-60 Е достатньо 

0-50 2 
незадо-віль

но 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 

F 
незадовільно (з повторним 

вивченням курсу) 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що запропоновані 

студентові завдання будуть виконані ним особисто. Списування, 

втручання в роботу інших студентів є прикладами академічної 

недоброчесності. Виявлення академічної недоброчесності в 

екзаменаційній роботі студента є підставою для її незарахування 

викладачем. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Студенти 

мають відвідати усі лекції і практичні зайняття курсу та зобов'язані 

витримати усі, наперед визначені викладачем, терміни виконання 

завдань, передбачених курсом. 

Література. Окрім рекомендованої лектором літератури, 

студенти можуть використовувати також й інші актуальні та нові 

джерела інформації з проблем фінансового інжинірингу. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані 

впродовж семестру на семінарських/практичних заняттях, бали 

підсумкового іспиту, присутність та активність студента на 

заняттях.  

Порушення академічної доброчесності не толерується. 

Опитування Анкету для оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу. 

  



 

Схема курсу 

Тиж

день 

Тема Форма заняття 

(лекція, 

практичне/се-

мінарське 

заняття) 

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання Термін 

виконан-

ня 

IІ семестр 

1   Тема 1. Вступ до 
фінансового інжинірингу 

Лекція  [1-7] Опрацювати 

рекомендовані 

джерела, дати 

відповіді на 

контрольні 

запитання  

1 тиждень 

2 Тема 2. Інструментарій 
фінансового інжинірингу 

Лекція  

Практичне 

заняття  

[1-7] Опрацювати 
рекомендовані 
джерела, дати 
відповіді на 
контрольні 
запитання, 

розв’язати задачі  

1 тиждень 

3-5  Тема 3. Ф’ючерсні угоди. 
Хеджування ризиків за 
допомогою ф’ючерсних 
угод 

Лекція  

Практичне 

заняття  

[1-7] Опрацювати 
рекомендовані 
джерела, дати 
відповіді на 

контрольні 
запитання, 
розв’язати задачі 

3 тижні 

6 Тема 4. Форвардні угоди. 
Визначення форвардної 
та ф’ючерсної ціни 

Лекція  

 

[1-7] Опрацювати 
рекомендовані 

джерела, дати 
відповіді на 
контрольні 
запитання, 
розв’язати задачі 

1 тиждень 

7 Тема 5. Свопи Лекція  

Практичне 

заняття  

[1-7] Опрацювати 
рекомендовані 
джерела, дати 
відповіді на 
контрольні 
запитання, 

розв’язати задачі 

1 тиждень 

8-11 Тема 6. Опціони. 
Стратегії торгівлі 
опціонами 

Лекція  

Практичне 

заняття  

[1-7] Опрацювати 

рекомендовані 

джерела, дати 

відповіді на 

контрольні 

запитання, 

розв’язати задачі 

4 тижні 

12 Тема 7. Кредитні 
деривативи 

Лекція 

Практичне 

заняття 

[1-7] Опрацювати 

рекомендовані 

джерела, дати 

відповіді на 

контрольні 

запитання, 

розв’язати задачі 

1 тиждень 

13 Тема 8. Фінансові 
інструменти з 
фіксованим доходом 

Лекція  

 

[1-7] Опрацювати 

рекомендовані 

джерела, дати 

відповіді на 

контрольні 

запитання, 

розв’язати задачі 

1 тиждень  
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Тиж

день 

Тема Форма заняття 

(лекція, 

практичне/се-

мінарське 

заняття) 

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання Термін 

виконан-

ня 

14 Тема 9. Фінансові 
інструменти участі в 
капіталі 

Лекція  

Практичне 

заняття 

[1-7] Опрацювати 

рекомендовані 

джерела, дати 

відповіді на 

контрольні 

запитання, 

розв’язати задачі 

1 тиждень 

15 Тема 10. Гібридні та 
структуровані фінансові 
інструменти 

Лекція  

 
[1-7] Опрацювати 

рекомендовані 

джерела, дати 

відповіді на 

контрольні 

запитання, 

розв’язати задачі 

1 тиждень 

16 Тема 11. Стратегії 
фінансової інженерії 

Лекція  

Практичне 

заняття 

[1-7] Опрацювати 

рекомендовані 

джерела, дати 

відповіді на 

контрольні 

запитання, 

розв’язати задачі 

1 тиждень 

 

Автор                                                                          к.е.н., доц. Косарчин М.В. 
 


