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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ»

«Фінансовий інжиніринг включає в себе проектування, розробку і реалізацію інноваційних фінансових інструментів і процесів,
а також творчий пошук нових підходів до рішення проблем в області фінансів» — Дж. Фіннерті.
Особлива увага у наведеному визначенні дисципліни спирається на «інноваційний» та «творчий» підхід.
Дисципліна «Фінансовий інжиніринг» включена у програму з
підготовки магістрів «Міжнародний інвестиційний менеджмент»
факультету «Міжнародна економіка і менеджмент» з 2003/2004
навчального року. Її введення відповідає меті експерименту, учасником якого є наш університет і про який було прийнято рішення Міністерством освіти і науки України 24.04.2003 р., № 5/5–4.
У даному експерименті передбачено реалізацію ряду підготовчих
заходів щодо приєднання України до Болонського процесу і кінцева мета експерименту полягає у підвищенні якості освітніх послуг та конкурентноспроможності фахівців.
Метою дисципліни є підвищення рівня фахівців, яких випускає факультет шляхом формуванням знань з курсу фінансового
інжинірингу, навчання розробки та творчого застосування фінансових технологій до рішення фінансових проблем і до використання фінансових можливостей.
Основними завданнями, що стоять перед дисципліною «Фінансовий інжиніринг» є вивчення сутності і факторів розвитку
фінансового інжинірингу; отримання базових знань фінансового
інженера; набуття вміння використовувати основний інструментарій та операційні схеми фінансового інжинірингу, що базується
на отриманні рішення за допомогою відповідного сполучення теоретичних конструкцій і фінансових інструментів.
Основним предметом курсу є нововведення на ринку фінансових продуктів та процеси і стратегії фінансових інженерів.
Наука «Фінансовий інжиніринг» вивчає:
 концептуальні поняття фінансової теорії;
 моделі розробки нових фінансових продуктів;
 ризики та стратегії управління ними при здійсненні фінансових операцій.
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З точки зору практики фінансовий інжиніринг охоплює такі
сфери, як:
 фінанси акціонерних компаній;
 торгівля;
 управління довгостроковими і короткостроковими вкладеннями грошових коштів;
 управління ризиками.
Після опанування даного курсу студент має знати всі теоретичні основи курсу: це розуміння , що уявляє собою фінансовий інжиніринг, сфери його застосування і фактори розвитку, мати
уявлення про команди фінансових інженерів та їхню роль в розвитку сучасного бізнесу; знати концептуальні поняття фінансового інжинірингу. Необхідно зрозуміти основні характеристики фізичних інструментів фінансового інженера, їх переваги і недоліки. Чітко визначати процеси фінансового інжинірингу та його
стратегії. Мати уявлення про сучасні тенденції та про майбутній
розвиток фінансового інжинірингу. Ознайомитися із законодавчим захистом інноваційних продуктів та послуг.
Представлена наука є необхідною для зацікавлених в роботі
на фінансовому ринку, оскільки вона демонструє всі різноманітні
можливості, що надаються фінансовим інжинірингом учасникам
фінансових ринків.
Дисципліна «Фінансовий інжиніринг» дозволяє студентам
отримати уявлення про нові фінансові інструменти світового фінансового ринку, щоб у подальшому знайти можливості їхнього
впровадження на фінансовому ринку України.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми
балів за результатами виконання індивідуального завдання та за
виконання завдань, що виносяться на письмову роботу.
З курсу «Фінансовий інжиніринг» для студентів передбачається виконання одного індивідуального завдання, яке включає презентацію реферату за обраною тематикою.
Оцінка індивідуального завдання визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв, які полягають у наступному.
Найвищу оцінку (20 балів із 40) студент отримує за умови,
якщо тема реферату буде повністю розкрита. Робота буде мати
логічну структуру, носити самостійний характер. Для написання
реферату має бути використана сучасна література вітчизняних і
зарубіжних авторів (рік видання має бути нераніше 1997 р.). Необхідно навести нові статистичні і фактичні дані, які підтверджують використання того чи іншого фінансового інструмента
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цеси, що розглядаються даною дисципліною. Крім того реферат
має включати опис певної ділової ситуації. Ділова ситуація має
бути пов’язана з темою обраного реферату і бути відображенням
використання на практиці інструментів чи стратегій фінансового
інжинірингу. В опису ділової ситуації має бути чітко визначено,
чому при вирішенні проблеми, що стояла перед суб’єктом господарювання, був використаний той чи інший фінансовий інструмент і стратегія, які вигоди це надало суб’єкту господарювання і
яких ризиків допомогло запобігти.
Зробити певні висновки і успішно провести презентацію реферату.
Підготовка теоретичної частини реферату і опис ділової ситуації дозволить студенту з’ясувати практичне застосування інструментів і стратегій фінансового інжинірингу, функції фінансового інженера для вирішення фінансових проблем суб’єктів
господарювання.
Порядок і час складання індивідуального завдання визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться
до студентів на початку семестру.
П. Ю. Нечай, асистент
кафедри обліку базової підготовки
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання, як складова системи контролю, є одним з найважливіших елементів зворотнього зв’язку між викладачем та студентом. Оскільки такий зв’язок є основою якісного управління
процесом навчання, опрацювання ефективної методики оцінювання є однією з найважливіших педагогічних задач.
Серед головних критеріїв оцінювання якості знань доцільно
виділити наступні:
 Комплексність. Підсумком вивчення певного предмету має бути комплексне засвоєння студентом всіх складових навчальної програми, формування цілісної системи знань та навичок. Тому при
підготовці контрольних завдань (наприклад, екзаменаційних білетів) необхідно формувати їх так, щоб охопити максимально можливу кількість вивчених тем. Тобто необхідно виключити наявність в
одному білеті (завданні) декількох запитань, що відносяться до однієї теми, і натомість спробувати взяти якнайширший «зріз» знань.
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