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В умовах перебудови вищої освіти, в пошуках шляхів най-

кращого поєднання теоретичних знань студентів з можливістю 
практичного їх застосування важливу роль відіграють знання з 
дисциплін, які викладаються на магістерському рівні. Збільшення 
реальних різноманітних знань — це одна з головних задач вітчиз- 
няної системи освіти. На отримання таких знань і спрямовані дис- 
ципліни, вивчення яких дозволяє сформувати молодого фахівця, 
менеджера, який вміє приймати економічно обґрунтовані, ефек-
тивні рішення в умовах глобалізаційного економічного середо-
вища. 

Однією з таких дисциплін, що входить до модуля спеціальної 
підготовки магістерської програми «Міжнародний фінансовий 
менеджмент» для спеціальності «Міжнародна економіка і мене-
джмент», і є «Фінансовий інжиніринг», знання якої певним чи-
ном сприяють удосконаленню практичної підготовки студентів і 
робить їх конкурентноздатними у всіх сферах як вітчизняної еко-
номіки, так і міжнародної. Конкурентоспроможність випускників 
вищих навчальних закладів сьогодні обумовлюється якістю отри- 
маних знань і вмінням поєднувати дані знання із сучасними ви-
могами суб’єктів господарювання до спеціалістів.  

В сучасних умовах основним принципом діяльності суб’єктів 
господарювання таких, як транснаціональні компанії, трансна-
ціональні банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші є 
отримання максимального прибутку за мінімальним ризиком. 
Саме аналізом ризику, визначенням його систематичних і неси-
стематичних компонент, вибором методів управління ризиками 
і методів запобігання ризикам, притаманних діяльності конкрет- 
ної структурі господарювання займається «Фінансовий інжині-
ринг».  

Глобальна трансформація різних життевих граней є найваж-
ливішою рисою сучасного світового розвитку. Вона стала рушій-
ною силою прогресу і призвила до появи принципово нових про-
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цесів та явищ, особливо в сфері фінансів. Виникнення «Фінансо- 
вого інжинірингу» або «Фінансової інженерії» (financial engi- 
neering) зумовлено глобалізаційними процесами, що відбулися за 
останні роки в сфері корпоративних, банківських та інвестицій-
них капіталів, та, зокрема, бурхливим розвитком фінансових ін-
новацій. Сам фінансовий інжиніринг потребує комплексного під-
ходу через свою складність, оскільки він rрунтується не лише на 
фундаментальних економічних законах і принципах, а й вимагає 
знання і вміння застосовувати на практиці значний математичний 
апарат, теорії та концепції, якими неможливо оволодіти без по-
передньої rрунтовної економічної підготовки. Навчальна дисцип-
ліна «Фінансовий інжиніринг» займає певне структурно — логіч- 
не місце у навчальному процесі підготовки фахівців з «Між- 
народної економіки і менеджменту». Дана дисципліна вивчається 
після опанування студентами дисциплін бакалаврського рів- 
ня, зокрема «Міжнародна економіка», «Фінанси», «Політеконо-
міка», «Економетрія», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна еко-
номічна діяльність» та вивчення нормативних програм магістер-
ського рівня.  

Знання, отриманні при вивчені дисципліни «Фінансовий ін-
жиніринг», формують у сучасного фахівця зі спеціальності «Між- 
народна економіка і менеджмент» відповідні компетенції, які 
сьогодні є особливо важливими і набули особливої пріоритетнос-
ті, як наприклад: 

 організація роботи фінансових інженерів у банках і на під-
приємствах міжнародного профілю; 

 організація і оптимізація розробки фінансових продуктів;  
 оцінка ризиків, які привалюють на певних сегментах міжна-

родного фінансового ринку; 
 оцінка ризиків певних фінансових інструментів, що оберта-

ються на міжнародному фінансовому ринку; 
 обґрунтування вибору методів управління ризиками на прак- 

тиці та інші. 
Отже, «Фінансовий інжиніринг» — це дисципліна, яка є інно-

ваційною і яка сприяє формуванню у студентів теоретичних і 
практичних навичок щодо діяльності фінансового інженера, роз-
робки та творчого застосування фінансових технологій до рішен-
ня фінансових проблем підприємств ( організацій) міжнародного 
профілю, умінь управління фінансовими ризиками, формуванню 
висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Міжнародна 
економіка і менеджмент». 


