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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

Нормативна 

 

 

Модулів – 1 Спеціальність: 

 

051 «Економіка» 

 

Спеціалізація 

 (освітня програма)  

 

«Міжнародна 

економіка» 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  –  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента –4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

магістр 
 

32 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год. 98 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 67% 

для заочної форми навчання – 22% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – 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. 

Завдання: 

ознайомити студентів із базовими положеннями міжнародного фінансового 

інжинірингу; 

сформувати уявлення про механізми функціонування похідних фінансових 

інструментів; 

сформувати практичні навики використання похідних фінансових 

інструментів для управління ризиками, що пов’язані з міжнародним бізнесом. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні принципи фінансового інжинірингу 

Тема 1. Вступ до фінансового інжинірингу (2 год.) 

Поняття фінансового інжинірингу. Функції фінансових інженерів. Теоретичні 

концепції та інструменти фінансового інжинірингу. Сфера використання 

фінансового інжинірингу. Тиражування фінансових інновацій. Макро- та 

мікроекономічні чинники розвитку фінансового інжинірингу. Особливості 

tволюції фінансових інновацій останніх десятиліть. 

Тема 2. Інструментарій фінансового інжинірингу (2 год.) 

Грошові потоки. Поточна та майбутня вартість грошового потоку. 

Дисконтування. Дискретне та безперервне нарахування процентної ставки. 

Цінові ризики. Управління ціновими ризиками. Волатильність ціни активу. 

Теорія портфеля активів. Безризиковий актив. Модель оцінювання капітальних 

активів. Коротка і довга позиція за активом. Поняття фінансового важеля 

(леверидж). Управління ризиками. Страхування. Управління активами і 

пасивами. Дюрація. Імунізація портфеля. Хеджування. Спекуляція. Арбітраж  

Змістовий модуль 2. Інструменти фінансового інжинірингу  

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

угод (6 год.) 

Специфікація ф’ючерсної угоди – актив, обсяг угоди, умови та часові вимоги 

для доставки, ціна активу. Зв’язок між ціною ф’ючерса та ціною базового 

активу. Механізм здійснення ф’ючерсної операції. Види маржі: початкова, 

підтримуюча, надлишкова, варіаційна. Клірингова палата. Ризик неплатежу. 

Види наказів на ринку ф’ючерсів. Облік і оподаткування ф’ючерсних угод.  

Основні принципи хеджування із використанням ф’ючерсів. Хеджування 

купівлею та хеджування продажем. Аргументи на користь та проти 

хеджування. Поняття базису та базисного ризику. Пряме та перехресне 

хеджування. Визначення оптимального коефіцієнта хеджування та кількості 

контрактів. Ф’ючерси на фондові індекси. Хеджування індексними 

ф’ючерсами. Поновлене хеджування. 

Процентні ф’ючерси. Ф’ючерси на облігації Скарбниці. Євродоларові 

ф’ючерси. Хеджування процентного ризику ф’ючерсами на облігації 

Скарбниці та євродоларовими ф’ючерсами.  

Тема 4. Форвардні угоди. Визначення форвардної та ф’ючерсної ціни (2  

год.) 

Поняття форвардної угоди. Валютна форвардна угода. Угода про форвардну 

процентні ставку (FRA). Визначення вартості FRA. Стратегія короткого 

продажу. Визначення форвардної (ф’ючерсної) ціни інвестиційного активу, що 

не приносить доходу; інвестиційного активу, що приносить абсолютний 

фіксований дохід; інвестиційного активу, що приносить відсотковий дохід. 

Визначення вартості форвардного контракту. Форвардна ціна споживчого 

активу. 

Тема 5. Свопи (2 год.) 
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Механізм здійснення своп-угоди. Поняття простого процентного свопу. Мета 

свопу - трансформація активу та зобов’язання. Значення фінансових 

посередників в укладанні свопів. Аргумент порівняльної переваги. Процентні 

ставки за угодами своп. Оцінювання простого процентного свопу за методом 

облігацій та угод про форвардну процентну ставку.  

Валютні свопи. Особливості укладання валютних свопів. Оцінювання 

валютного свопу за методом облігацій та методом форвардних валютних угод. 

Мета укладання валютного свопу. Ризик неплатежу за свопом. Інші види своп-

угод. 

Тема 6. Опціони. Стратегії торгівлі опціонами (8 год.) 

Види опціонів. Опціони „call” та „put”, європейські та американські опціони. 

Види позиції за опціоном. Базові активи для опціону – акції, валюти, фондові 

індекси, ф’ючерси. Специфікація опціонів на акції. Окремі види опціонів – 

варанти, опціони для працівників, конвертовані облігації. 

Особливості опціонів на акції. Фактори, які впливають на премію за 

опціоном: ціна акції, страйкова ціна, волатильність ціни базового активу, 

період часу, безризикова процентна ставка, дивідендні виплати. Верхня та 

нижня межа премії за опціонами. Паритет „call-put”. Дострокове виконання 

американських опціонів. Врахування дивідендних виплат при визначенні 

верхньої та нижньої межі премії та паритету „call-put”. 

Стратегії торгівлі опціонами. Стратегії, що містять опціонний контракт та 

базовий актив. Спреди «бика» та «ведмедя» із використанням опціонів „call” та 

„put”, спред метелика. Календарний спред, спред «коробка». Комбінації: 

стелаж, стріп, стреп та стренгл. 

Біномінальна модель оцінки вартості опціонів. Модель оцінки опціонів 

Блека-Шоулза-Мертона та її використання. 

Багатоперіодні опціони: кеп, флор, колар, змішані опціони, складні опціони.  

Тема 7. Кредитні деривативи (2 год.) 

Кредитно-дефолтний своп. Види виплат за кредитно-дефолтними свопами. 

Хеджування ризику неплатежу за допомогою кредитно-дефолтного свопу. 

Принципи оцінювання кредитно-дефолтного свопу. Бінарні та кошикові 

кредитно-дефолтні свопи. Кредитні індекси. Кредитно-дефолтні форварди та 

опціони. Свопи на сукупний дохід. 

Тема 8. Фінансові інструменти з фіксованим доходом (2 год.) 

Первинний і вторинний ринок облігацій. Суверенні облігації США. 

Корпоративні облігації. Іпотечні боргові інструменти. Міжнародний ринок 

боргових інструментів. 

Безкупонні фінансові інструменти. Безкупонна крива доходності суверенних 

облігацій. Роль безкупонних фінансових інструментів у фінансовому 

інжинірингу. 

Тема 9. Фінансові інструменти участі в капіталі (2 год.) 

Фінансові інструменти власного капіталу. Цінні папери, пов’язані з власним 

капіталом. Опціони на акції, варанти, підписні права, депозитарні розписки, 

контракти на фондові індекси. Процедури розміщення акцій. 

Тема 10. Гібридні та структуровані фінансові інструменти (2 год.) 
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Види гібридних фінансових інструментів. Гібриди процентних і валютних 

інструментів. Гібриди процентних і фондових інструментів. Гібриди 

фінансових і товарних інструментів. 

Сек’юритизація. Цінні папери, забезпечені активами: поняття та механізм 

утворення. Найстарший транш, мезонін та наймолодший транш. Роль цінних 

паперів, забезпечених активами, у фінансовій кризі 2007 р.  

Облігації, забезпечені борговими зобов’язаннями. Синтетичні облігації, 

забезпечені борговими зобов’язаннями. Торгівля єдиним траншем. 

Погодні деривативи: контракти HDD та СDD. Енергетичні деривативи. 

Особливості контрактів на нафту, природний газ та електроенергію. Страхові 

деривативи. Перестрахування ризиків. „Катастрофні” облігації. 

 

Змістовий модуль 3. Стратегії фінансової інженерії  

Тема 11. Стратегії фінансової інженерії (2 год.) 

Управління активами і пасивами. Хеджування. Вартість хеджування. 

Інструменти змішаного управління ризиками. 

Синтетичні цінні папери. Синтез похідних інструментів. Використання свопів 

для синтезування позицій. Відмінності між синтетичними та реальними 

фінансовими інструментами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні принципи фінансового інжинірингу 

Тема 1. Вступ до 

фінансового 

інжинірингу 

 2 1   2  1 0,5   4 

Тема 2. 
Інструментарій 

фінансового 

інжинірингу  

 2 1   6  1 0,5   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 4 2   8  2 1   12 

Змістовий модуль 2. Інструменти фінансового інжинірингу 

Тема 3. Ф’ючерсні 

угоди. Хеджування 

ризиків за 

допомогою 

ф’ючерсних угод 

 6 2   10  2 1   15 

Тема 4. Форвардні 

угоди. Визначення 

форвардної та 

ф’ючерсної ціни 

 2 1   6  1 1   7 

Тема 5. Свопи  2 1   6  1 0,5   8 

Тема 6. Опціони. 

Стратегії торгівлі 

опціонами 

 8 4   16  3 1   23 

Тема 7. Кредитні 

деривативи 
 2 2   6  1 1   8 

Тема 8. Фінансові 

інструменти з 

фіксованим доходом 

 2 1   4  1 0,5   5 

Тема 9. Фінансові 

інструменти участі в 

капіталі 

 2 1   4  1 0,5   5 

Тема 10. Гібридні 

та структуровані 

фінансові 

інструменти 

 2 2   6  1 0,5   7 

Разом за 

змістовим 

 26 14     11 6   78 
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модулем 2 

Змістовий модуль 3. Стратегії фінансової інженерії 

Тема 11. Стратегії 

фінансової інженерії 
 2 2   6  1 1   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

 2 2   6  1 1   8 

Усього годин   32 16   72  14 8   98 

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Інструментарій фінансового інжинірингу 2 

2 Ф’ючерсні угоди. Хеджування ризиків за допомогою ф’ючерсних 

угод 
2 

3 Форвардні угоди. Визначення форвардної та ф’ючерсної ціни. 

Свопи 
2 

4 Опціони. Стратегії торгівлі опціонами 2 

5 Кредитні деривативи 2 

6 Фінансові інструменти з фіксованим доходом та інструменти 

участі в капіталі 
2 

7 Гібридні та структуровані фінансові інструменти 2 

8 Стратегії фінансової інженерії 2 

 Разом  16 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до фінансового інжинірингу 2 

2 Інструментарій фінансового інжинірингу  6 

3 Ф’ючерсні угоди. Хеджування ризиків за допомогою ф’ючерсних 

угод 
10 

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

5 Свопи 6 

6 Опціони. Стратегії торгівлі опціонами 16 

7 Кредитні деривативи 6 

8 Фінансові інструменти з фіксованим доходом 4 

9 Фінансові інструменти участі в капіталі 4 

10 Гібридні та структуровані фінансові інструменти 6 

11 Стратегії фінансової інженерії 6 

 Разом  72 

 
 

 
7. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни «Міжнародний фінансовий інжиніринг» є: 

 метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції); 

 метод практичного засвоєння курсу з допомогою обговорень 

теоретичного матеріалу, вирішення типових задач з метою формування 

практичних навичок (практичні заняття); 

 метод поточного контролю у формі усного опитування та написання 

контрольних робіт за тематикою лекційних і практичних занять 

(практичні заняття); 

 метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 

формі ознайомлення із рекомендованою літературою, розв’язування 

типових задач, роботи із завданнями тематичного самоконтролю з 

метою конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь і 

практичних навичок (самостійна робота);  

 методи усного та письмового контролю (практичні заняття). 
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8. Методи контролю 

При викладанні дисципліни «Міжнародний фінансовий інжиніринг» 

використовуються поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль під час проведення практичних занять спрямований на 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної аналітичної 

роботи. Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування, 

розв’язування задач та виконання письмових робіт, обговорення актуальних 

проблем міжнародного фінансового інжинірингу. 

Кількість балів, яку студент може отримати за результатами поточного 

контролю визначають як суму балів за практичні заняття (максимально 50 балів). 

Бали за практичні заняття за семестр містять два компоненти: 1) бали за 

контрольні роботи за підсумками 2-х блоків тем (максимально 10 балів за кожну 

контрольну роботу, разом 20 балів);  2) бали за усні відповіді як добуток 

середнього арифметичного (з двох, трьох і більше оцінок) та перевідного 

коефіцієнта – 6, який дорівнює частці від ділення решти можливої максимальної 

кількості балів поточного контролю на найвищу оцінку “5”, а саме ((50-20) : 5). 

Наприклад: студент набрав за результатами першої контрольної роботи 9 балів, 

другої – 7 балів, його середній бал 4,5. Отже, поточна успішність становитиме 

9+7+4,5*6=43 бали.  

Під час поточного контролю знання студента оцінюють за чотирибальною 

шкалою: «відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2. Інші 

системи оцінювання недопустимі. Для точнішого оцінювання знань студентів 

можна виставляти також такі оцінки, як «2,5», «3,5», «4,5».  

Активність студентів на лекції заохочується можливістю отримати 

додаткові бали (максимально – 1 за одну лекцію) за правильні відповіді на 

запитання викладача або правильно розв’язані задачі. Проте, підсумковий бал 

студента із врахуванням балів заохочення не може перевищувати 50 балів за 

поточний контроль. 

Усна відповідь на практичному занятті не передбачає можливості 

користування конспектом лекцій, підручником, навчальним посібником чи 

іншими допоміжними засобами, окрім плану семінарського заняття, 

запропонованого лектором. Черговість опитування студентів визначає викладач. 

Оцінка, виставлена під час семінарського заняття, не підлягає відпрацюванню на 

вищу оцінку. Це стосується як позитивних оцінок, так і «незадовільної» оцінки.  

Студент, який пропустив 2 і більше аудиторні заняття з поважних причин 

(документально підтверджена хвороба, звільнення з дозволу адміністрації), має 

право упродовж місяця на додаткове оцінювання рівня засвоєння ним 

пропущеного матеріалу на практичних заняттях. Форму опитування визначає 

викладач. Пропуски без поважної причини чи такі, що не підтверджені 

документально і обґрунтованість яких не може бути встановлена, відпрацюванню 

не підлягають. 

Студента, який без поважних причин пропустив більше половини 

практичних  занять, не допускають до складання заліку, іспиту, про що 

повідомляють письмово деканат (службова записка викладача цієї дисципліни 
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завірена завідувачем кафедри про невиконання навчального плану, не пізніше 

початку екзаменаційної (залікової) сесії). 

Упродовж семестру викладач проводить поточний письмовий контроль 

(контрольну роботу) засвоєння (оволодіння) студентом вивченого матеріалу. 

Контрольні роботи, які студент пропустив з поважних причин, повинні бути 

написані у наперед обумовлений із викладачем час. Пропущені письмові або 

контрольні роботи оцінюють на нуль балів. Незадовільні оцінки, отримані за 

письмові чи контрольні роботи, не відпрацьовують. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання системності 

набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань і здійснюється у формі 

письмового семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет містить різні типи завдань (теоретичні питання, тести, 

розрахункові задачі). Якщо складання іспиту відбувається в очному режимі із 

використанням завдань у середовищі UNITEST, студент має право 

використовувати електронні таблиці для розв’язування задач за умови 

безпосередньої присутності викладача. 

 

 

 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Екзаменаційна оцінка з дисципліни «Міжнародний фінансовий інжиніринг» 

виставляється на основі суми балів, отриманих студентом (студенткою) впродовж 

семестру, та балів за екзаменаційну роботу. Нарахування балів за кожен із видів 

виконаних робіт здійснюється відповідно до принципів, викладених у 

попередньому розділі. 

Екзаменаційна оцінка з навчальної дисципліни (“відмінно”, “добре”, 

“задовільно”) визначається за такою шкалою: 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Поточне опитування (30) і Проміжні контрольні роботи 

(20) 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

А 90 – 100 відмінно 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

До методичного забезпечення навчальної дисципліни належать:  

1) конспекти лекцій та презентації; 

2) методичні вказівки до виконання практичних, семінарських занять, 

самостійної, індивідуальної роботи студентів; 

3) навчальні матеріали на платформі UNITEST. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

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  

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

Marshall, editors. – RobertW. Kolb series, 2011 
 

 

 

Допоміжна 
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 

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 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. Чиказька торговельна палата - Режим доступу з: www.cme.com 

2. Банк міжнародних розрахунків - Режим доступу з: www.bis.org 

3. Національний банк України - Режим доступу з: www.bank.gov.ua 

4. Євронекст - Режим доступу з: www.euronext.com 

5. Нью-Йоркська фондова біржа - Режим доступу з: www.nyse.com 

6. Українська біржа - Режим доступу з: www.ux.ua 

7. ПФТС - Режим доступу з: pfts.ua 

8. Інформаційна агенція Ройтерс - Режим доступу з: www.reuters.com 

9. The Wall Street Journal - Режим доступу з: online.wsj.com 

10. International Swap and Derivatives Association - Режим доступу з: 

https://www.isda.org/ 

 


