
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ 



ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА 

Предметом вивчення дисципліни є 

принципи, методи та математичні 

методи формування і функціонування  

різноманітних фінансово-економічних  

розрахунків 

Обсяг : 

5 кредитів, 150 год, в т.ч. 

лекцій –26 год., 

практичні заняття –26 год.,  

самостійна робота –98 год. 

Період навчання − 2 курс,  

4  семестр 

Підсумкова форма 

контролю − залік 

Мета вивчення дисципліни: 

• оволодіння основами математичного апарату сучасних методів кількісного фінансового аналізу, 

необхідного для здійснення широкого спектру різноманітних фінансово-економічних розрахунків; 

• формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навиків фінансово- 

економічних розрахунків, що дозволяють ефективно здійснювати інвестиційну і фінансову діяльність; 

• використання методів моделювання і прогнозування фінансових процесів для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень; 

• оволодіння сучасною методологією статистичної оцінки і аналізу ринкової економіки; 

• засвоєння фінансово-економічних розрахунків з використанням базових моделей фінансових операцій і  

виконання прикладного кількісного фінансового аналізу. 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО  

СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ  

ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

володіння базовими знаннями з управління та адміністрування; 

здатність засвоїти теоретико-практичну базу професійної підготовки;  

адаптивні та комунікативні здатності; 

 

 
управління інформацією; 

 

 
здатності до системного мислення, креативність; 

 

 
здатності до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, самостійного опанування нових  
знань; 

 

 

здатності до проведення наукових, теоретичних та експериментальних досліджень. 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО  

СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ  

ФАХОВИХ (ПРОФЕСІЙНИХ)  

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

здатність ідентифікації проблем на підприємстві, що  

здійснює ЗЕД; 

 
 

критична оцінка технологій застосування методів  
та інструментів ЗЕД і МЕВ; 

 

 
управлінські здатності. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Предмет, метод і задачі  
фінансової математики 

 

 
Прості проценти 

 

 
Складні проценти 

 
Еквівалентність 

платежів і процентних 
ставок 

 
Облік інфляції у  

фінансових  
розрахунках 

 

 
Дисконтування 

 

 
Фінансові ренти 

 
 

Кредит, погашення або  
амортизація боргу 

 
 

Аналіз інвестиційних  
проектів 

 
 

Аналіз лізингових  
операцій 

 

Порівняння 
комерційних контрактів 

 
Фінансові розрахунки  
за цінними паперами. 

Акції. Облігації 

Фінансові розрахунки  
за короткостроковими  

зобов'язання-ми. 
Поняття портфеля 

цінних паперів 

 
 

Аналіз форфейтних  
операцій 

 
 

Основи актуарних  
розрахунків 



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорний конспект лекцій 
Завдання для аудиторних  

робіт 

Методичні вказівки та  
завдання для самостійної  

роботи 

Завдання для аналітично  
розрахункових робіт 

Навчальний  
посібник 



 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 к.ф.-м.н., доц. Кісілевич О. В. 



МИ ЧЕКАЄМО  

НА ВАС! 


