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3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − набуття студентами навичок фінансових обчислень та 

фінансового аналізу на основі застосування математичних методів для розв’язання практичних 

проблем у різних сферах фінансово-економічної діяльності. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансова математика» студент повинен: 

знати:  

 сутність вартості грошей у часі; фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі;  

 види та класифікацію відсотків, період нарахування відсотків, відсоткової і облікової ставок;  

 економічний зміст майбутньої та теперішньої вартості грошей;  

 методи визначення змінної простої відсоткової ставки;  

 сутність нарощення та дисконтування капіталу суб'єктів господарської діяльності складними 
відсотками;  

 поняття потоку платежів та його основних параметрів;  

 економічний зміст коефіцієнта дисконтування;  

 особливості урахування інфляції з використанням схеми простих і складних відсотків;  

 сутність номінальної і реальної відсоткових ставок, їх характеристики;  

уміти: 

 обирати оптимальні засоби та інструменти управління грошовими активами підприємства; 
розраховувати поточну та майбутню вартість грошей;  

 розраховувати основні параметри та результативність фінансових операцій; проводити 
розрахунки ефективності вкладень;  



 розраховувати основні параметри грошових потоків; визначати сучасну та майбутню 

вартість ануїтетів пост- та пренумерандо;  

 здійснювати розрахунки різних видів відсоткових ставок: номінальної, реальної, нетто- та 
брутто-ставок;  

 вміти враховувати інфляцію за схемами простих і складних відсотків; проводити розрахунки 
щодо конверсії та консолідації боргів;  

 розраховувати параметри кредиту: відсоткову ставку, обсяг разового платежу за 

використання кредиту, термін кредитування. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

Фахові компетентності: 

 здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

 здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси;  

 здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин; 

 здатність аналізувати та моделювати поведінку фінансових посередників на ринку. 

Програмні результати навчання: 

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність 

їх діяльності; 

 застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач.  

 використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.  

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Фінанси», 

«Економіка і фінанси підприємства», «Статистика». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Аналіз фондових ринків та інвестиційних процесів», «Прикладні задачі 

моделювання економічних процесів». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Фінансова математика: предмет і завдання дисципліни. Концепція «вартості 

грошей у часі» та її використання у фінансовій діяльності 
Предмет, об’єкт і мета дисципліни. Завдання фінансової математики та її теоретичні основи. 
Базові категорії фінансової математики. 
Час як фактор у фінансових розрахунках. Необхідність і значення визначення вартості грошей у 
часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей в часі. Розкриття концепції вартості 
грошей у часі та принципу фінансової еквівалентності. Наслідки та реалізація даних принципів. 
Теперішня (приведена) вартість грошей, її економічний зміст. 
Поняття відсотків, їх види та класифікація. Період нарахування відсотків. Відсоткова й облікова 
ставки, їх співвідношення, використання у фінансових розрахунках. Поняття нарощення 
(компаундування). 

Тема 2. Нарощення і дисконтування з використанням схеми простих відсотків 
Схема простих відсотків, її зміст та особливості використання. Поняття відсоткового платежу. 
Коефіцієнт нарощення простими відсотками, його економічний зміст. Прості еквівалентні 
відсоткові ставки. Відсотковий ключ або девізор. 



Змінні відсоткові ставки та реінвестування. Поняття змінної простої відсоткової ставки. 
"Плаваюча" проста відсоткова ставка. Визначення середньої відсоткової ставки. Поняття 
реінвестування (капіталізації) коштів. 

Дисконтування за схемою простих відсотків. Математичне та банківське дисконтування. 

Нарощення за дисконтною ставкою. Еквівалентність відсоткової та облікової простих ставок. 

Визначення терміну фінансової операції через відсоткову та облікову ставки. 

Тема 3. Нарощення і дисконтування з використанням схеми складних відсотків 
Концепція складних відсотків. Множник нарощення складними відсотками, його економічний 
зміст. Поняття змінної складної відсоткової ставки. "Плаваюча" складна відсоткова ставка. 
Визначення середньої відсоткової ставки. 
Внутрішньорічні відсоткові нарахування. Розрахунок майбутньої вартості капіталу за умови 
різних строків капіталізації відсотків. Вплив кількості нарахувань на розмір накопиченої суми. 
Визначення терміну позики та величини відсоткової ставки за умови використання схеми 
складних відсотків. Визначення ставки прибутковості фінансової операції. Розрахунок 
тривалості нарахування відсотків. Визначення кількості нарахування відсотків у році. 
Використання складної дисконтної ставки в процесах нарощення й дисконтування. Дисконтний 
множник, його зміст. Розрахунок величини дисконту. Використання методів складної дисконтної 
ставки та змішаної схеми у ході визначення вартості врахованого капіталу. Вплив кількості 
нарахувань на розмір накопиченої суми. 

Ефективна річна відсоткова й облікова ставки, їх економічний зміст, використання в фінансових 

операціях. Співвідношення ефективної та номінальної річної ставки. 

Тема 4. Аналіз грошових потоків з використанням методів нарощення і дисконтування 
Грошові потоки і їх роль у діяльності підприємства. Поняття потоку платежів та його основних 
параметрів. Пряме та зворотне завдання оцінювання грошового потоку. Фінансова рента або 
ануїтет. Параметри, види та узагальнені показники ануїтетів. 
Сучасна і майбутня вартість змінного ануїтету постнумерандо. Теперішня і майбутня вартість 
змінного ануїтету пренумерандо. Постійний ануїтет постнумерандо та його характеристика. 
Постійний ануїтет постнумерандо з нарахуванням відсотків m-раз за період. Зворотне завдання 
оцінювання постійного термінового ануїтету постнумерандо. Відстрочений ануїтет 
постнумерандо. Приведена вартість відстроченого ануїтету на початковий момент. 
Визначення основних параметрів грошового потоку. Визначення величини разового грошового 
надходження. Термін дії термінового ануїтету для прямого та зворотного завдання. Величина 
відсоткової ставки та метод лінійної інтерполяції. 

Безстроковий ануїтет та його характеристика. Характеристика та особливості використання 

безперервного ануїтету. Ануїтет з величиною платежу, що змінюється. Ануїтети з періодом 

більшим, ніж базовий. 

Тема 5. Урахування інфляції в фінансових розрахунках 
Сутність інфляції та її вплив на фінансову діяльність підприємства. Причини виникнення 
інфляції. Види інфляції. Індекс цін, система індексів цін, темп інфляції, їх характеристика і 
порядок визначення. 
Урахування інфляції за умови використання схеми простих відсотків. Нарощення первісного 
капіталу з урахуванням купівельної спроможності грошей. Множник нарощення простих 
відсотків з урахуванням інфляції. Номінальна і реальна відсоткові ставки, їх характеристика. 
Індексація відсоткової ставки. Нетто-ставка та брутто-ставка. Урахування інфляції за 
дисконтною відсотковою ставкою. 

Врахування інфляції з використанням схеми складних відсотків. Нарощення первісного капіталу 

з урахуванням купівельної спроможності грошей. Особливості використання дисконтної 

відсоткової ставки. 

Тема 6. Еквівалентність ставок і зміна умов фінансових операцій 
Еквівалентність ставок, її роль у фінансових розрахунках. Характеристика еквівалентності 
ставок. Еквівалентність простих і складних відсоткових і облікових ставок. Еквівалентність 
номінальної ставки складних відсотків. Еквівалентність складної дисконтної і номінальної 
складної відсоткової ставки. Еквівалентність сили зростання простої відсоткової та дисконтної 
ставок. 
Зміна умов фінансових контрактів із використанням схеми простих відсотків. Рівняння 
еквівалентності у процесі використання простої відсоткової ставки. Визначення змінених 
параметрів із використанням схеми простих відсотків. 

Зміна умов фінансових контрактів з використанням схеми складних відсотків. Рівняння 

еквівалентності у разі використання складної відсоткової ставки. Визначення змінених 



параметрів із використанням схеми складних відсотків. Консолідація платежів, визначення 

параметрів нових платежів. 

Тема 7. Кредитні розрахунки підприємства 
Середньострокова і довгострокова заборгованість підприємства, їх характеристика. Термінові 
виплати за кредитом. Загальний метод погашення боргу. Коефіцієнт погашення заборгованості. 
Погашення боргу одним платежем у кінці строку. Ставка погашення кредиту. 
Розрахунок плану погашення боргу за умови змінної відсоткової ставки. Погашення позики 
рівними виплатами основного боргу. Визначення параметрів для погашення основного боргу: 
розмір платежів, залишок основного боргу, величина термінової сплати, величина відсоткового 
платежу. 
Погашення позики змінними виплатами основного боргу. Розрахунок плану погашення боргу зі 
змінними виплатами для арифметичної прогресії (зростаючої та спадної). Розрахунок плану 
погашення боргу зі змінними виплатами для геометричної прогресії. 

Тема 8. Аналіз ефективності інвестиційних проєктів 
Сутність та види інвестицій. Форми реальних інвестицій та їх характеристика. 
Основні критерії оцінки ефективності інвестиційних проєктів. Метод розрахунку теперішньої 
(приведеної) вартості інвестиційних проєктів (NPV). Поточна вартість витрат і поточна вартість 
майбутніх грошових надходжень від проєкту. Поняття строку окупності інвестицій. Простий 
термін окупності інвестицій та його модифікації. Методи знаходження терміну окупності: 
кумулятивний та метод усереднення параметрів. Поняття внутрішньої норми дохідності 
інвестиційних проєктів (IRR). Методи розрахунку внутрішньої норми дохідності. Особливості 
розрахунку індексу рентабельності РІ. Розрахунок коефіцієнту ефективності інвестицій. 
Розрахунок дюрації. Вартість інвестиційних ресурсів. Аналіз ефективності інвестиційних 
проєктів в умовах інфляції. Ризик і планування інвестиційних проєктів. 

Поняття фінансового інвестування. Фундаментальний і технічний аналіз цінних паперів. 

Рейтинги акцій і облігацій. Прибутковість (рентабельність) власного капіталу. Дивіденд на одну 

звичайну акцію. Прибуток на одну звичайну акцію. Відношення ринкової ціни акції до прибутку 

на одну звичайну акцію (Р/Е). Вартість активів, що припадають на одну облігацію. Вартість 

активів, що припадають на одну привілейовану акцію. Вартість активів, що припадають на одну 

звичайну акцію. Дохідність і ризик. Сума очікуваного грошового потоку за облігаціями та 

акціями. 

Тематика практичних занять. 

1. Фінансова математика: предмет і завдання дисципліни. Концепція «вартості грошей у часі» 

та її використання у фінансовій діяльності 
2. Нарощення і дисконтування з використанням схеми простих відсотків 
3. Нарощення і дисконтування з використанням схеми складних відсотків 
4. Аналіз грошових потоків з використанням методів нарощення і дисконтування  
5. Урахування інфляції в фінансових розрахунках 
6. Еквівалентність ставок і зміна умов фінансових операцій 
7. Кредитні розрахунки підприємства. Аналіз ефективності інвестиційних проєктів 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Поточний контроль 

Екзамен 

Контрольна робота  30 

Усні відповіді на практичнихзаняттях 30 

Індивідуальне навчальне завдання 20 

Завдання для самостійної роботи 10 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 



Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово п’ять завдань для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 

Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу. 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється 

за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом. 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література 

1. Григорків  В.С.  Фінансова  математика:  підручник  /  В.С.  Григорків, О.І. Ярошенко, П.О. 

Нікіфоров. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 488 с. 

2. Долінський Л. Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. Посіб. / Л. Б. 

Долінський. – К.: Майстер-клас, 2005. – 192 с. 

3. Капитоненко В. В. Задачи и тесты по финансовойматематике : учеб. пособ. / В. В. 
Капитоненко. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 256 с.  

4. Кирлица В. П. Финансовая математика : рук. к решению задач : учеб. пособ. / В. П. Кирлица. 

– Мн. : ТетраСистемс, 2005. – 192 с.  
5. Кузнецов Б. Т. Математические методи финансовогоанализа: учеб. пособие. / Б. Т. Кузнецов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 159 с. 

6. Кузнецов Б. Т. Финансовая математика : учебноепособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. – М. : 

Изд. "Экзамен", 2005. – 128 с.  

7. Малыхин В. И. Финансовая математика : учебноепособие для вузов / В. И. Малыхин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 237 с.  

8. Машина Н. І. Вищі фінансові обчислення : навчальний посібник / Н. І. Машина. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2003. – 208 с.  

9. Тижненко Л. О. Фінансова математика : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 

«Фінанси» / Л. О. Тижненко, В. О. Кожевніков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 116 с.  

№ з/п Критерії оцінювання Кількість балів 

1 Повнота виконання дослідження 0-6 

2 Рівень самостійного виконання ІНЗ  0-4 

3 

 

Якість оформлення відповідно до вимог, які залежать від 

обраного типу завдання 

0-4 

4 Якість та точність розрахунків, зроблені висновки 0-2 

5 Захист ІНДЗ 0-4 

 Загальна кількість балів 20 



 


