
ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Мета курсу – формування систематизованих теоретичних знань та 
практичних навичок з основ створення та застосування математичних моделей в 
економічних дослідженнях; формування знань з методології, методики та 
інструментарію побудови фінансових моделей, їх аналізу та використання; 
формування у студентів системи знань з фінансово-математичних та фінансово-
статистичних методів, в набутті теоретичних основ і практичних навичок з 
питань постановки, розв’язування оптимізаційних задач економіки і фінансів із 
застосуванням комп’ютерних технологій та фінансово-математичного 
моделювання.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Макроекономіка, Мікроекономіка, Вища математика, Теорія імовірностей та 
математична статистика, Дослідження операцій тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність на основі опису економічних та соціальних процесів 
і явищ будувати теоретичні та прикладні моделі, аналізувати і змістовно 
інтерпретувати отримані результати; здатність застосовувати економіко-
математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; здатність 
застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних 
завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; здатність 
прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 
соціально-економічні процеси; здатність використовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень; здатність 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході 
професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у 
процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень 
фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю 
врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності; 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях; навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність бути критичним і 
самокритичним; здатність працювати у команді та автономно; здатність 
досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища; розуміння 
особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури; здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 
фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 



страхування); здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач; здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування; здатність складати та аналізувати фінансову 
звітність; здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування; здатність здійснювати ефективні комунікації; здатність 
підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні положення сучасної портфельної теорії; методи дослідження 
швидких і лавиноподібних соціально-економічних процесів; методи 
когнітивного моделювання; основні напрямки кількісного фінансового аналізу; 
економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 
існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; 
основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових 
систем; механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування; свої 
права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 
демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; 
вміти: здійснювати аналіз функціонування й розвитку суб'єкта економічної 
діяльності, соціально-економічної системи макро-, мезо- і мікрорівня, виділяти 
найбільш актуальні завдання управління об'єктом; будувати економіко-
математичні моделі завдання (комплексу завдань) для здійснення функцій 
управління; здійснювати прогнозування макроекономічних чинників та оцінку 
їхнього впливу на діяльність підприємства, установи тощо; здійснювати 
комплексну оцінку економічної ситуації, стану об’єкту господарювання; 
здійснювати моніторинг стану та діяльності економічної системи (підприємства, 
підрозділу, установи тощо); здійснювати побудову моделей складних задач 
прийняття рішень; здійснювати прогнозування розвитку економічної системи та 
окремих показників її функціонування; розробляти моделі поведінки 
споживачів та прогнозувати стан ринків; розробляти попереджувальні заходи 
щодо відхилень у функціонуванні та розвитку економічних систем; визначати 
особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури; застосовувати відповідні економіко-математичні методи 
та моделі для вирішення фінансових задач; застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти; 
формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію; ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують 



стан фінансових систем; використовувати професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у фінансовій сфері діяльності; абстрактно мислити, застосовувати 
аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а 
також особливостей поведінки їх суб’єктів; застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 
отримані результати; 
володіти: знаннями та навичками використання сучасних пакетів прикладних 
програм для реалізації економіко-математичних моделей, математичного 
моделювання й аналізу фінансових та економічних процесів на мега-, макро-, та 
мікроекономічному рівнях; знаннями основних напрямків кількісного 
фінансового аналізу; методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 
банківська система та страхування); методичним інструментарієм здійснення 
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 
загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових 
процесів.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Принципи побудови 
фінансових моделей. Основні поняття фінансового моделювання. Термін 
«економетрія». Задачі економетрії. Просторові дані. Часові ряди. Особливості 
часових рядів. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці. Функціональний та 
кореляційний зв’язки. Виявлення закономірного зв’язку між змінними за 
допомогою методу Фостера-Стюарта. Функція регресії. Регресор. Регресат. 
Причини обов'язкової присутності в регресійних моделях випадкового фактора. 
Кореляційне поле. Економетрична модель. Специфікація моделі регресії. Метод 
характерних середніх для вибору найкращої функції регресії. Параметризація 
рівняння регресії. Моделі часових рядів. Регресійні моделі з одним рівнянням. 
Системи незалежних, рекурсивних, взаємозалежних рівнянь. Порівнянність та 
однорідність даних. Повнота даних та стійкість. Коваріація, дисперсія і 
кореляція. Поняття кореляція. Кореляційний момент або коваріація. Коефіцієнт 
кореляції. Вибірковий кореляційний момент. Вибіркові дисперсії. Стандартна 
похибка. Якісна оцінка коефіцієнтів кореляції за шкалою Чеддока. Розподіл 
Фішера-Іейтса. Оцінка значимості коефіцієнта корреляції з використанням t-
критерію Стьюдента. Матриця коефіцієнтів парної кореляції. Вибірковий 
коефіцієнт множинної кореляції та коефіцієнт детермінації. Вибірковий 
частинний коефіцієнт кореляції. Індекс кореляції. Методика розрахунку 
кореляційного відношення. Побудова економетричної моделі на основі 
покрокової регресії. Методи побудови загальної лінійної моделі. «Істинне» 
рівняння регресії. Парна регресія. Систематична та випадкова складові. Умови 
Гаусса-Маркова. Гетероскедастичність та гомоскедастичність. Властивості 



оцінок параметрів регресійного рівняння: незміщеність, обґрунтованість, 
ефективність та інваріантність. Метод найменших квадратів (МНК). 
Верифікація моделі. Стандартна похибка рівняння. Оцінений коефіцієнт 
детермінації. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Прогнозування за 
лінійною моделлю. Множинна регресія. Специфікація багатофакторної моделі. 
Мультиколінеарність. Ознаки мультиколінеарності та методи її усунення. 
Оцінка якості моделі множинної регресії. Перевірка виконання передумов 
МНК. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл залишків лінійної регресії за 
критеріями згоди. Етапи побудови економетричної моделі. Перевірка стійкості 
прогнозної моделі. Безумовне та умовне прогнозування. Оцінка якості 
прогнозів. Множинна регресія в нелінійних моделях. Нелінійна регресія відносно 
пояснюючих змінних. Нелінійна регресія по параметрам, що оцінюються. Вибір 
аналітичної форми дослідження моделі на основі апріорної інформації про 
залежність та на основі графіків розкиду емпіричних точок. Фіктивні змінні. 
Ілюстрація використання фіктивної змінної. Множинні сукупності фіктивних 
змінних. Дослідження відповідності моделі емпіричним даним. 
УЗАГАЛЬНЕНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ. Узагальнені моделі 
фінансових обчислень. Моделі з порушенням передумов використання 
звичайного методу найменших квадратів. Виявлення гетероскедастичності та її 
природи. Тестування наявності гетероскедастичності. Трансформування 
початкової моделі. Гетероскедастичність і зважений метод найменших 
квадратів. Оцінювання параметрів багатофакторної регресійної моделі на основі 
узагальненого методу найменших квадратів. Природа і наслідки автокореляції. 
Методи визначення автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона. Критерій фон 
Неймана. Нециклічний та циклічний коефіцієнти автокореляції. Оцінка 
параметрів моделі з автокорельованими залишками. Метод Ейткена. Метод 
перетворення вихідної інформації. Економетричні моделі динаміки. Поняття 
лагу і лагових змінних. Моделі розподіленого лагу. Взаємна кореляційна 
функція. Ідентифікація детермінованого тренду та сезонності. Лаги залежної і 
незалежних змінних. Оцінка параметрів моделей з лагами в незалежних 
змінних: метод послідовного збільшення кількості лагів, перетворення Койка 
(метод геометричної прогресії). Методи моделювання часових рядів. 
Систематичні та випадкові компоненти часового ряду. Фільтрація компонент 
часового ряду. Перевірка гіпотези про існування тренда. Використання кривих 
зростання в соціально- економічних дослідженнях. Прогнозування тенденції 
часового ряду за механічними методами та аналітичними методами. Адаптивні 
методи прогнозування. Метод декомпозиції часового ряду. Розрахунок сезонної 
хвилі. Системи одночасних рівнянь. Поняття систем одночасних рівнянь. 
Приклади систем одночасних рівнянь. Структурна та зведена (прогнозна) 
форми системи рівнянь. Поняття ідентифікації (ототожнення) системи рівнянь. 
Методи оцінювання параметрів системи рівнянь. Непрямий метод найменших 



квадратів. Двокроковий метод найменших квадратів. Трикроковий метод 
найменших квадратів. Прогноз і загальні довірчі інтервали. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


