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Силабус навчальної 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНИЙ 

ФІНАНСОВИЙ 

ІНЖИНІРИНГ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

міжнародного бізнесу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є поглиблення та систематизація знань  

щодо методологічних і теоретичних основ міжнародного фінансового 

інжинірингу, його структури, системи побудови та особливостей 

функціонування в Україні та в інших країнах світу. Вивчення цього курсу 

дає можливість майбутнім фахівцям приймати обґрунтовані рішення як на 

рівні держави, так і на рівні підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію 

на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням 

конкретних ситуацій; 

 обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні 

техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків, 

ілюструвати і презентувати результати оцінювання, підсумовувати та 

розробляти рекомендації, заходи з адаптації до змін міжнародного 

середовища; 

 застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й 

інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе 

ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для 

досягнення поставлених цілей; 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх 

реалізації; 

 здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції 

на світових ринках; 

 здатність професійно оцінювати вплив глобальних процесів  на   

зовнішньоекономічну діяльність   суб’єктів  господарювання; 

 здатність оцінювати ризики у сфері міжнародного бізнесу.    

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність міжнародного фінансового інжинірингу та 

причини його виникнення на зарубіжних фінансових ринках. Теоретичні 

концепції міжнародного фінансового інжинірингу. Зарубіжна практика 

становлення та перспективи майбутнього розвитку міжнародного 

фінансового інжинірингу. Інструменти міжнародного фінансового 

інжинірингу  

Форвард як контрактний фінансовий інструмент. Ф’ючерсний контракт як 

фінансовий інструмент біржової торгівлі. Опціони як фінансовий 

інструмент біржового та позабіржового ринків. Фінансові інструменти з 

фіксованою ставкою доходу. Фінансові інструменти власного капіталу. 

Гібридні фінансові інструменти. Синтетичні (структуровані) фінансові 

інструменти. Екзотичні інноваційні фінансові інструменти. Управління 



вартістю бізнесу як стратегія міжнародного фінансового інжинірингу. 

Інтеграція BalancedScorecard в систему управління вартістю організації. 

Ризик-менеджмент як технологія міжнародного фінансового інжинірингу. 

Сек’юритизація активів як технологія міжнародного фінансового 

інжинірингу. Електронний трейдинг та програмна торгівля. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, мозкова 

атака, підготовка есе 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти 

Пореквізити Знання з міжнародного фінансового інжинірингу можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Сидоренко К.В. Дослідження інструментів і механізмів фінансування 

та управління конкурентоспроможністю міжнародних аеропортів на 

світовому ринку / К. В. Сидоренко, Ф. Ісмаілзаде // Стратегія розвитку 

України. – 2019. – №1. – С. 177-184. 

2. Сидоренко К.В. Міжнародні фінансові центри та їх роль у сучасній 

глобалізованій світовій економіці / І. В. Панасюк, К. В. Сидоренко // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". 

– 2019. – №4. – С. 114-120. – DOI 10.25313/2520-2294-2019-4-4906 

(Наукова періодика України, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, 

ResearchBib, Electronic Journals Library, Open J-Gate, Bielefeld Academic 

Search Engine, Ulrichsweb Global Serials Directory, Academic keys). 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39686  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, яка 

оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) СИДОРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин і бізнесу ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738  
Тел.: 406-73-65 

E-mail: kateryna.sydorenko@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39686  
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