




 

 

ВСТУП 
 

 

Програма   навчальної   дисципліни “Фінансовий аналіз” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
 

_________________бакалавр______________________  
                                (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності ____113  Прикладна математика_________ 

 

спеціалізації __________________________________ 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є  надання знань їз застосувань математичних методів 

щодо аналізу математичних моделей фінансовий активів та фінансових ринків 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

Вивчення основних ймовірснісних характеристик ризикових операцій,  постановок та 

методів розв’язань оптимізаційних задач Марковіца та Тобіна формування портфелю цінних 

паперів, статистичних методів оцінювання фінансових показників. 

 Вивчення властивостей мартингалів із дискретним  часом та методів їх застосування       

до аналізу математичних моделей фінансових ринків, зокрема у теорії розрахунків похідних 

цінних паперів.  

 

 
1.3. Кількість кредитів – 5 

 
1.4. Загальна кількість годин – 150 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                               4-й -й 

Семестр 

                                8-й -й 

Лекції 

                             32 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 

                          32 год. год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

                             86 год. год. 

                                      у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
 

 

 
 



 
 
1.6. Заплановані результати навчання 
 
 
 

Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 

Знати: 

1. Основні характеристики ймовірністних  фінансових операцій 

2. Основні статистичниі методи оцінювання фінансових показників 

3. Постановки задач Марковіца і Тобіна формування оптимального портфелю цінних 

паперів 

4. Означення та основні властивості мартингалів, супермартингалів, субмартингалів з 

дискретним часом. 

5. Математичні моделі фінансового (B,S)-ринку з дискретним часом. 

6. Означення та мартингальні критерії безарбітражності та повноти фінансового ринку в 

умовах моделі з дискретним часом. 

7. Ознаки досяжності платіжних зобов’язань Європейського типу та інтервал 

безарбітражних цін на неповному безарбітражному фінансовому ринку. 

8. Методи побудови геджуючих стратегій платіжних зобов’язань в моделях фінансового 

ринку з дискретним часом.  

9. Формулу Кокса-Роса-Рубінштейна розрахунку справедливої вартості опціону 

Європейського типу в моделі Кокса-Роса-Рубінштейна. 

 
 

Вміти:           
1. Обчислювати основні характеристики ймовірністних  фінансових операцій 

2. Аналізувати стохастичні моделі ризикових активів  

3. Розв’язувати задачі побудови оптимальних портфелей Марковіца та Тобіна при різних 

обмеженнях на параметри  

4. Досліджувати моделі фінансових ринків іх дискретним часом на безарбітражність та 

повноту за допомоги мартингальних критеріїв. 

5. Будувати інтервал безарбітражних цін платіжних зобов’язань на неповному 

фінансовому ринку, досліджувати похідні платіжні зобов’язання на досяжність. 

6. Розв’язувати задачі оптимального геджування опціонних контрактів Європейського 

типу на повних фінансових ринках. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1.  . Фінансовий аналіз портфелів цінних паперів. Оптимізаційні задачі Марковіца та 

Тобіна формування портфелю цінних паперів. 

 

Тема 1  Характеристики ймовірністних  фінансових операцій 

 

Ймовірністна фінансова операція та випадковий дохід .  Ефективність та ризик фінансової 

операції. Основні правила прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності: правило 

Вальда, правило Севіджа, правило максимізації очікуваного доходу та мінімізації ризику.. 

Матриці наслідків та ризиків.  Методи зменшення  ризику. Ризик та ймовірність банкрутства. 

 

 

Тема 2. Стохастичні моделі відсоткової ставки.   

Поняття про фінансові ринки. Первинні та похідні цінні папери. Ризикові та безризикові 

активи. Побудова математичних моделей динаміки відсоткової ставки та динаміки цін активів 

 

 

Тема 3 Оптимальні портфелі Марковіца та Тобіна цінних паперів. 

 

Постановка задач формування оптимальних портфелів. Випадок обмежень типу нерівності . 

Метод функції Лагранжа її розв’язування. Використання теореми Куна-Такера. 

 

Тема 4  Статистичні методи аналізу фінансових показників 

 

Статистичниі методи оцінювання фінансових показників. Ефективність ринку. Застосування 

регресійного аналізу до аналізу залежності доходності цінного паперу від доходності ринку. 

  

 

Розділ 2. Застосування теорії мартингалів до  розрахунків платіжних зобов’язань 
 

Тема 5. Елементи теорії  мартингалів. 

 

Узгоджені та передбачувальні процеси із дискретним часом Означення та властивості 

мартингалів,  супермартингалів та субмартингалів, їх  властивості, приклади. Розклад Дуба-

Мейера узгодженого процесу. 

 

Тема 6. Математичні моделі (B,S)-ринку. 

 

Опис моделей, приклади.  Самофінансовні стратегії на (B,S)-ринку та їх властивості.  

  

Тема 7.  Дослідження безарбітражності фінансового ринку. 

 

Арбітражні стратегії на фінансовому ринку. Мартингальний   критерій безарбітражності 

фінансового ринку.  Умови безарбітражності фінансового ринка, що описується моделлю 

Кокса-Роса-Рубінштейна. Приклади арбітражних та безарбитражних фінансових ринків. 

 

 

Тема 8. Платіжні зобов’язання Європейського типу  на фінансовому ринку.  

 

Поняття платіжних зобов’язань європейського типу,  їх справедлива вартість. Геджуючі 

стратегії фінансових ринків. Досяжніть платіжних зобов’язань та їх геджування. Поняття  



 

бзарбітражної ціни платіжних зобов’язань  європейського типу та побудова інтервалу 

безарбітражних цін. 

 

Тема 9.  Повнота фінансових ринків. 

 

Повні фінансові ринки. Мартингальний критерій повноти фінансового ринку. Приклади. 

 

Тема 10.  Алгоритм побудови мінімальної геджуючої стратегії для моделі  

Кокса-Роса-Рубінштейна. 

 

Умова повноти фінансового ринку, що описується моделлю Кокса-Роса-Рубінштейна, 

існування мінімальної геджуючої стратегії та метод її побудови. 

 

 

Тема 11.  Розрахунок  опціонів європейського типу на повному фінансовому ринку.  

 

Справедлива вартість опціону. Випадок марківського платіжного зобов’язання. Формула 

Кокса-Роса-Рубінштейна. 

 

 

 

Тема 12.   Задача про оптимальну зупинку стохастичної послідовності.  

 

Моменти зупинки. Обвідна Снелла.    Постановка та розв’язання  задачі про оптимальну 

зупинку стохастичної послідовності за допомоги обвідної Снелла. 

 

Тема 13. Платіжні зобов’язання американського типу та їх геджування.  

 

Означення платіжного зобов’язання американського типу. Розрахунок опціонних контрактів 

Американського типу з використанням супермартингалів та розкладу Дуба-Мейєрра.  

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

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

Розділ 1. Фінансовий аналіз портфелів цінних паперів. Оптимізаційні задачі Марковіца та 

Тобіна формування портфелю цінних паперів.  

Тема 1  

Характеристики 

ймовірністних  

фінансових операцій 

12 2 2   8       

Тема 2 Стохастичні 

моделі відсоткової 

ставки. 

16 4 4   8       

Тема 3. Оптимальні 

портфелі Марковіца та 

Тобіна цінних паперів. 

18 4 4   10       

Тема 4  Статистичні 

методи аналізу 

фінансових  показників 

12 2 2   8       

Разом за розділом 1 58 12 12   34       



 

Розділ 2. Застосування теорії мартингалів до  розрахунків платіжних зобов’язань 

 

Тема 5. Елементи теорії 

мартингалів 

9 2 2   5       

Тема 6.  Математичні 

моделі (B,S)-ринку. 

9 2 2   5       

Тема 7. Дослідження 

безарбітражності 

фінансового ринку.   

9 2 2   5       

Тема 8. Платіжні 

зобов’язання 

Європейського типу  на 

фінансовому ринку. 

17 4 4   9       

Тема 9. Повнота 

фінансових ринків  

10 2 2   6       

Тема 10 Алгоритм 

побудови мінімальної 

геджуючої стратегії для 

моделі Кокса-Роса-

Рубінштейна. 

10 2 2   6       

Тема 11. Розрахунок  

опціонів європейського 

типу на повному 

фінансовому ринку.  

10 2 2   6       

Тема 12. Задача про 

оптимальну зупинку 

стохастичної 

послідовності.  

10 2 2   6       

Тема 13. Платіжні 

зобов’язання 

американського типу та 

їх геджування.  

8 2 2   4       

Разом за розділом  2 92 20 20   52       

Всього годин 150 32 32   86       

 



 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 .  Характеристики ймовірністних  фінансових операцій 4 

2 Стохастичні моделі відсоткової ставки 4 

3 Оптимальні портфелі Марковіца та Тобіна цінних паперів  4 

4 Контрольна робота 2 

 Статистичні методи аналізу фінансових  показників 2 

5 Мартингали. 2 

6 Самофінансовні стратегії на (B,S)-ринку та їх властивості  4 

7 . Мартингальний   критерій безарбітражності фінансового ринку. 

Арбітражні стратегії 

4 

8 Достягніть платіжних зобов’язань та їх геджування. Інтервал 

безарбітражних цін 

2 

9 Розрахунок  опціонів європейського типу на повному 

фінансовому ринку.. 

4 

 Разом 32 
 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання  домашніх завдань за розділом «Фінансовий аналіз 

портфелів цінних паперів. Оптимізаційні задачі Марковіца та 

Тобіна формування портфелю цінних паперів». 

 

34 

2 Виконання домашніх завдань за розділом «Застосування теорії 

мартингалів до  розрахунків платіжних зобов’язань» 

52 

 Разом  86 
 
 

 
                                                         6. Індивідуальні завдання 

 
 

7. Методи навчання  

 

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ GoogleMeet або Zoom). 

 

8.  Методи контролю 

 
 

– Перевірка виконання завдань для самостійної роботи 

– Перевірка контрольної роботи 

– Проведення заліку. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 
завдання 

 

 
Підсумкова 

залікова 

робота 

 
 

 
Сума 

 

 
 

Розділ 1 

 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

 
 

Індивідуальне 

завдання 

 

 
 

Разом 

Т1–Т4 
Т2 

Т5–Т13 
Т4 

     

15          10 35  60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

 

 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна 

робота без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з 

них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – 

двома значними помилками.  

50 –69 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять 

істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою 

навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять 

помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 Незараховано 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи 

не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, 

додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до 

значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що 

потребує повної переробки  

 

 
 



 
10. Рекомендована література 

Основна література 
1. Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст.—К.: Обереги,2001.-826 с. 

2. Збірник задач з фінансової математики/ О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, 

Г.М. Шевченко.–К.: Техніка, 2007.–236 с. 

3. Математика фінансів/ Ю.С. Мішура, Г.М. Шевченко.–2 вид. перероб. і допов. –К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2011.–352 с. 

4. Пономаренко О.І. Вступ до фінансової математики. – Ніжин: Видавництво НДПУ 

імені М. Гоголя, 2003–84 с. 

5. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 247 с. 
 

Допоміжна література 
1. Мельников А.В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике 

финансов и страховании. – М.: Анкил, 2003. – 159 с. 

2. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики ( в двух томах)–1017 

с. 

3. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансової 
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