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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни “Фінансова математика” — опанувати 
знання, уміння та навички, необхідні для розв’язування задач при-
кладного фінансового аналізу. 

Для вивчення цього курсу необхідні знання з алгебри, аналітичної 
геометрії, математичного аналізу, теорії ймовірностей, математичної 
статистики, методів оптимізації.

У процесі навчання студенти ознайомляться з принципами, мож-
ливостями та особливостями сучасних та класичних постановок 
 задач прикладного фінансового аналізу, методами розв’язування 
математичних задач фінансового менеджменту з використанням 
комп’ютерних засобів математичного та чисельного моделювання; 
поглиблять знання з важливих напрямів прикладної математики, 
зокрема задач підвищеної складності з математичного аналізу, те-
орії ймовірностей та математичної статистики з використанням 
комп’ютерного моделювання, методів оптимізації та інших дис-
циплін, необхідних для опанування таких дисциплін з навчального 
плану підготовки бакалавра: “Моделювання економічних систем”; 
“Системи штучного інтелекту”; “Теорія фінансів”; “Розміщення 
продуктивних сил”; “Організація інформаційної діяльності у сфері 
управління”. 
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ТемАТИчНИй ПЛАН  
дисципліни  

“ФіНАНСОВА мАТемАТИКА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль і. теорія Г. Марковиця для фондового 
ринку

1 Ризиковані та неризиковані цінні папери.  
Криві байдужості інвестора

2 Допустима та ефективна множини. Теорема Марковиця 
про ефективну множину

3 Задача про оптимізацію портфеля цінних паперів
4 Задача про оптимізацію портфеля цінних паперів змішаної 

структури
Змістовий модуль іі. Задача про оптимізацію банківської 
інвестиційної діяльності

5 Активи та пасиви в банківському менеджменті
6 Задача про портфельне інвестування в банківській 

діяльності
Змістовий модуль ііі. Оптимальне управління  
фінансово-промисловими корпоративними структурами

7 Задача про побудову математичної моделі фінансово-
промислової групи

8 Задача про оптимальне управління підприємствами  
в межах ФПКС

Разом годин: 162
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ЗміСТ  
дисципліни  

“ФіНАНСОВА мАТемАТИКА”

Змістовий модуль і.  теорія Г. Марковиця для фондового ринку

Тема 1. Ризиковані та неризиковані цінні папери.  
Криві байдужості інвестора 

Поняття цінного папера, властивості ризикованих і неризикова-
них цінних паперів. Основні положення теорії Г. Марковиця про по-
будову оптимального портфеля цінних паперів. 

Література [1–3; 7; 9]

Тема 2. Допустима та ефективна множини.  
Теорема марковиця про ефективну множину

Поняття допустимої та ефективної множин портфелів цінних па-
перів (ЦП). Властивості цих множин. Теорема Марковиця про ефек-
тивну множину та можливості її практичного застосування.    

Література [1–3; 7; 9]

Тема 3. Задача про оптимізацію портфеля цінних паперів
Формальні математичні постановки задач сучасного прикладного 

портфельного аналізу. Можливі математичні оптимізаційні методи 
для розв’язання таких задач. Процедура побудови динамічної мате-
матичної моделі цінного папера та портфеля цінних паперів.

Література [2; 5–7; 9]

Тема 4. Задача про оптимізацію портфеля цінних паперів  
змішаної структури

Задача Д. Тобіна про побудову оптимального портфеля цінних па-
перів змішаної структури. Властивості цієї задачі та її зв’язок із зада-
чею Г. Марковиця.

Література [1; 2; 7–9]
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Змістовий модуль іі. Задача про оптимізацію банківської  
інвестиційної діяльності

Тема 5. Активи та пасиви в банківському менеджменті
Задачі банківського фінансового менеджменту. Поняття та ознаки 

активів і пасивів банківського сектору економіки. Спільні та відмінні 
риси фінансового аналізу на фондовому ринку та в банківському сек-
торі економіки. 

Література [1; 2; 7; 8]

Тема 6. Задача про портфельне інвестування в банківській 
діяльності

Формальні математичні постановки задач оптимального управ-
ління активами та пасивами банку. Задачі оптимального розподілу 
фінансів серед позичальників. Найважливіші проблеми — максимі-
зація прибутку та мінімізація ризику.

Література [2; 4; 7]

Змістовий модуль ііі.  Оптимальне управління  
фінансово-промисловими  
корпоративними структурами

Тема 7. Задача про побудову математичної моделі  
фінансово-промислової групи

Поняття економічної стійкості для фінансово-промислової кор-
поративної структури. Задача про побудову динамічної математич-
ної моделі такого об’єднання промислових підприємств і банківських 
установ. Задача оптимального управління такою структурою з метою 
отримання максимального прибутку. 

Література [1; 2; 4; 6; 9]

Тема 8. Задача про оптимальне управління підприємствами  
в межах ФПКС

Приклад застосування принципу максимуму Л. С. Понтрягіна для 
побудови оптимального управління підприємствами, що функціону-
ють у межах ФПКС. 

Література [5; 6; 8; 9]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САмОКОНТРОЛЮ

 1. Приклад задачі про побудову допустимої множини.
 2. Критерії оптимальності в банківському менеджменті. 
 3. Лінійні та нелінійні системи. 
 4. Поняття про задачі оптимального управління ФПКС. 
 5. Задачі оптимізації портфеля ЦП.
 6. Задача про побудову ефективної множини.
 7. Методи комп’ютерного моделювання динамічних процесів. 
 8. Задачі банківського фінансового менеджменту. 
 9. Стійкість динамічної системи та еластичність параметрів. 
 10. Принцип максимуму Понтрягіна. 
 11. Метод побудови допустимої множини портфелів цінних паперів. 
 12. Задача Г. Марковиця. 
 13. Задача Д. Тобіна. 
 14. Числові алгоритми побудови оптимального управління для 

ФПКС. 
 15. Задачі оптимального управління параметрами портфеля акцій.
 16. Методи розв’язування задачі параметричної ідентифікації моде-

лей динамічних процесів. 
 17. Порівняльний аналіз задач Г. Марковиця і Д. Тобіна. 
 18. Задачі оптимального управління з фазовими обмеженнями у фі-

нансовому аналізі.
 19. Задача оптимального управління із квадратичним критерієм оп-

тимальності. 
 20. Метод побудови оптимального управління із квадратичним кри-

терієм оптимальості. 
 21. Загальні принципи функціонування фондової біржі. 
 22. Задачі математичного моделювання на фондовому ринку. 
 23. Ринкова модель Шарпа. 
 24. Моделювання випадкових процесів в економіці. 
 25. Задача про побудову динамічної математичної моделі формуван-

ня ціни акції. 
 26. Задача параметричної ідентифікації для математичної моделі 

формування ціни акції. 
 27. Метод множників Лагранжа. 
 28. Аналіз ринкової моделі Шарпа. 
 29. Числові алгоритми побудови оптимального управління для 

ФПКС. 
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 30. Задача про оптимальний розподіл активів і пасивів комерційного 
банку. 

 31. Методи лінеаризації для нелінійних систем. 
 32. Числові методи для побудови оптимального управління.
 33. Метод градієнтної оптимізації для задач фінансового аналізу. 
 34. Критерії оптимальності для ФПКС. 
 35. Математична задача інвестиційного менеджменту. 
 36. Числові алгоритми інтегрування систем диференціальних рів-

нянь, що описують процеси банківського менеджменту. 
 37. Метод побудови узагальнених оптимальних управлінь. 
 38. Числовий алгоритм побудови узагальнених оптимальних управ-

лінь. 
 39. Принцип оптимальності і рівняння Белмана для систем управ-

ління. 
 40. Методи побудови синтезу оптимального управління в задачах фі-

нансового аналізу. 
 41. Числові алгоритми синтезу оптимального управління. 
 42. Ігрові задачі для ФПКС.
 43. Імітаційні та методи самоорганізації для побудови математичних 

моделей. 
 44. Метод групового врахування аргументів. 
 45. Метод нейромереж у задачах математичного моделювання ліній-

них і нелінійних динамічних процесів. 
 46. Задачі про побудову коротко- та довгострокового прогнозу в еко-

номіці. 
 47. Задачі оптимального розподілу активів та пасивів комерційного 

банку. 
 48. Методи побудови множинних оцінок параметрів математичних 

моделей. 
 49. Стаціонарні стратегії у диференційних іграх.
 50. Методи побудови гарантованих множинних оцінок при ідентифі-

кації математичних моделей. 
 51. Числові алгоритми побудови гарантованих множинних оцінок 

параметрів математичних моделей. 
 52. Структурна ідентифікація динамічних систем. 
 53. Нелінійні диференційні математичні моделі.
 54. Теорема Г. Марковиця про ефективну множину. Криві байдужості 

інвестора.
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 55. Постановки основних задач про побудову портфеля цінних 
паперів оптимальної структури.

 56. Узагальнені задачі управління параметрами портфеля цінних па-
перів.

 57. Чисельні методи розв’язання задачі Г. Марковиця. 
 58. Правило множників Лагранжа при оптимізації портфеля цінних 

паперів. 
 59. Принцип суперпозиції та його застосування для дослідження 

лінійних систем. 
 60. Індекс ПФТС. Його означення та основні властивості.
 61. Неперервні стохастичні процеси у фінансах.
 62. Ціни активів як стохастичний процес.
 63. Стохастичний процесс вартості активів.
 64. Процес Вінера.
 65. Основний процес Вінера.
 66. Застосування леми Іто до ціноутворення похідних фінансових 

інструментів.
 67. Процес Іто та лонгнормальність.
 68. Ціноутворення похідних фінансових інструментів у безризико-

вому середовищі.
 69. Процес Іто.
 70. Рівняння з частинними похідними Блека — Сколса.
 71. Лонгнормальний розподіл.
 72. Волатильність похідних фінансових інструментів.
 73. Швидкість тенденції випадкового процесу.
 74. Ціноутворення опціонів.
 75. Стійкість розв’язків рівнянь ціноутворення акцій.
 76. Якісний математичний аналіз процесу ціноутворення акцій.
 77. Класичні постановки задач формування оптимального портфеля 

цінних паперів.
 78. Задача про максимізацію прибутку портфеля цінних паперів.
 79. Задача про мінімізацію ризику портфеля цінних паперів.
 80. Загальна задача оптимізації портфеля фінансових активів.
 81. Задача про оптимальний розподіл активів комерційного банку з 

урахуванням резервування.
 82. Задача про оптимальний розподіл пасивів комерційного банку з 

урахуванням резервування.
 83. Задача про оптимальний режим кредитування комерційним бан-

ком.
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 84. Сучасні особливості банківського фінансового аналізу.
 85. Тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні.
 86. Перспективи розвитку фондового ринку в Україні.
 87. Фінансово-промислові корпоративні структури і перспективи їх 

розвитку в Україні.
 88. Задача про побудову динамічної моделі портфеля акцій.
 89. Задачі прогнозування ціноутворення акції.
 90. Задача прогнозування вартості портфеля цінних паперів. 
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