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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Метою кваліфікаційного екзамену є встановлення фактичної відповідності рівня 

освітньої та кваліфікаційної підготовки випускника вимогам освітньої програми 

«Математична фізика» (спеціальність 111 «Математика»), оцінка рівня сформованості 

загальних і фахових компетентностей випускників, перевірка фактичних знань, 

практичних навичок та вмінь з розділів математики та методики навчання математики, 

які необхідні при викладанні математики у вищих навчальних закладах освіти та є 

базовими для успішного продовження освітньої та наукової діяльності, зокрема 

навчання в аспірантурі, а також з фінансової та актуарної математики, математичних 

методів та моделей економіки та фінансів.  

 Програма кваліфікаційного екзамену містить основні і найбільш важливі  в 

теоретичному та практичному відношенні питання з курсів: теорія чисел та основні 

структури сучасної математики, основи фрактальної геометрії та динамічні системи, 

елементи теорії функцій та функціонального аналіза, функціональні рівняння, методика 

навчання математики у вищій школі, наукові засади педагогічного процесу у вищій 

школі, фінансова та актуарна математика, математичні методи дослідження операцій, 

стохастична фінансова математика, фінансово-економічні ризики та методи їх 

оцінювання. 

На кваліфікаційному екзамені студент повинен продемонструвати 

систематизовані, узагальнені та поглиблені знання з основних фундаментальних 

математичних курсів, розуміння загального погляду  на сутність застосування 

математичних моделей та методів до дослідження реальних процесів і явищ; вміння 

формулювати основні теоретичні факти, обґрунтовувати та доводити їх, будувати та 

досліджувати математичні моделі реальних процесів та явищ, застосовувати відповідні 

методи при розв'язуванні конкретних теоретичних та прикладних задач. 

Екзаменовані мають володіти знаннями із методики навчання математичних 

дисциплін у вищій школі, знати основні наукові засади педагогічного процесу у вищій 

школі. 

Екзаменовані повинні демонструвати: знання і розуміння основних понять, 

наукових фактів, закономірностей, моделей та методів у галузі фінансової та актуарної 

математики, макро- та мікроекономіки, вміння застосовувати свої знання до побудови та 

дослідження фінансово-економічних моделей; вміння розв’язувати  теоретичні та 

прикладні задачі,  застосовуваючи оптимізаційні, економетричні, імітаційні, статистичні 

та ймовірнісні методи до дослідження реальних процесів та явищ; знання методів 

побудови і аналізу моделей складних систем різної природи, навички підготовки 
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обгрунтованих рішень для осіб, що приймають рішення по управлінню організаційними 

системами.  

Під час кваліфікаційного екзамену згідно з вимогами освітньо-професійної 

характеристики та національної рамки кваліфікацій мають бути перевірені наступні 

компетентності: 

1. Володіння основними поняттями, фактами, методами та сучасними результатами 

фундаментальних математичних теорій; методами опису, ідентифікації, порівняння, 

класифікації, означення, дослідження  основних математичних структур.  

2. Здатність створювати та досліджувати нові математичні об’єкти; визначати, 

формулювати та розв’язувати проблеми та задачі, що передбачає здійснення 

дослідницької діяльності, створення нових математичних знань. 

3. Здатність до створення, дослідження та застосування математичних моделей для 

розв’язання складних теоретичних та прикладних задач, зокрема таких, що 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

 4. Здатність застосовувати математичні методи до розв’язання складних теоретичних та 

прикладних проблем, створення і аналізу математичних моделей реальних об’єктів, 

процесів і явищ, зокрема, в галузі економіки. 

 5. Здатність  аналізувати фінансово-економічні процеси і явища, з погляду об’єктивних 

законів та загальних закономірностей суспільно-економічного життя, математики та 

економічних наук, а також на основі відповідних математичних  методів. 

6. Готовність вести наукові дослідження в галузі математики.  

7. Здатність знаходити, аналізувати та порівнювати необхідну для вирішення 

поставленої задачі інформацію та обирати методологію, порівнювати різні теорії, 

методи та підходи, обгрунтовувати висновки. 

8. Готовність проектувати і здійснювати навчання математики в вищих навчальних 

закладах. 

Кваліфікаційний екзамен проводиться за білетами, затвердженими кафедрами 

методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи,  вищої 

математики і математичного аналізу та диференціальних рівнянь. Кожен білет містить 

п’ять завдань:  

— завдання 1 контролює знання основних фактів теорій сучасної математики, 

здатність їх оперативно відтворювати, відчувати взаємозв'язок і органічну єдність 

понять, фактів та теорій. Зміст цього завдання черпається з розділу “Питання з 

математики”; 

— завдання 2 перевіряє вміння розв'язувати задачі з вищої математики, створювати 

та досліджувати математичні моделі реальних процесів та явищ; 

— завдання 3 перевіряє теоретичні знання з методики навчання математичних 

дисциплін у вищій школі, педагогіки та психології вищої школи, основ організації 
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навчально-виховного процесу. Зміст цього завдання черпається з розділу 

“Питання з наукових засад організації педагогічного процесу та методики 

навчання математики у вищій школі; 

— завдання 4 перевіряє знання з фінансової та актуарної математики, математичних 

методів дослідження операцій, економетрії, методів оцінювання фінансово-

економічних ризиків. Зміст цього завдання черпається з розділу “Питання з 

фінансової математики та математичних методів економіки”; 

— завдання 5 перевіряє вміння розв'язувати задачі, застосовувючи математичні 

методи до створення і аналізу математичних моделей реальних фінансово-

економічних об’єктів, процесів і явищ. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Завдання 1. 

17-20 балів –– повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів –– означень, 

теорем, наслідків з них тощо, повне і правильне доведення основних фактів, ілютрація 

викладання теоретичного матеріалу вдало підібраними прикладами, повні і правильні 

відповіді на додаткові запитання; 

13-16 балів –– повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів –– означень, 

теорем, наслідків з них тощо, повне і правильне доведення основних фактів, можливо 

відсутність прикладів, неповні відповіді на додаткові запитання; 

9-12 балів  –– правильне формулювання всіх основних теоретичних фактів – означень, 

теорем, наслідків з них тощо, правильні ідеї доведення основних фактів, неправильні 

або  неповні, відповіді на додаткові запитання; 

5-8 балів –– формулювання основних теоретичних фактів, відсутність доведень, 

неправильні або неповні відповіді на додаткові запитання; 

0-4 балів –– відповідь неправильна або відсутня. 
 

Завдання 2. 

17-20 балів –– правильне і повне розв’язання і, при необхідності, дослідження задачі; 

13-16 балів –– дещо неповне розв’язання або наявні незначні помилки; 

10-14 балів  –– частково правильне розв’язання (наявна правильна ідея, але є помилки в 

її реалізації; розв’язана тільки частина задачі; розглянуто частковий випадок тощо);  

5-8   балів –– суттєві помилки в розв’язанні, відстунє дослідження; 

0-4 балів –– неправильне або відсутнє розв’язання. 
 

Завдання 3. 

17-20 балів –– повна і правильна відповідь на запитання, вміння наводити приклади, що 

демонструють застосування теоретичного матеріалу в конкретних практичних 

ситуаціях, повні і правильні відповіді на додаткові запитання; 
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13-16 балів –– правильна, але можливо недостатньо повна, відповідь на запитання, 

правильні, але можливо неповні, відповіді на додаткові запитання; 

9-12 балів  –– правильна, але неповна відповідь на запитання, неправильні або неповні 

відповіді на додаткові запитання; 

5-8 балів –– неповна і, можливо частково неправильна, відповідь на запитання, 

неправильні і неповні відповідід на додаткові запитання; 

0-4 балів –– відповідь неправильна або відсутня. 
 

Завдання 4. 

17-20 балів –– повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів, вміння 

ілюструвати теоретичний матеріал вдало дібраними прикладами; повні і правильні 

відповіді на додаткові запитання.  

13-16 балів –– повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів, вміння 

ілюструвати теоретичний матеріал вдало дібраними прикладами; правильні, але 

можливо неповні відповіді на додаткові запитання, що не вказують на суттєві прогалини 

у знаннях. 

9-12 балів  –– правильна, але неповна відповідь на запитання, неправильні або неповні 

відповіді на додаткові запитання. 

5-8 балів –– неповна і, можливо, частково неправильна, відповідь на запитання, 

неправильні і неповні відповідід на додаткові запитання. 

0-4 балів –– відповідь неправильна або відсутня. 
 

Завдання 5. 

17-20 балів –– правильне і повне розв’язання і, при необхідності, дослідження задачі; 

13-16 балів –– дещо неповне розв’язання або наявні незначні помилки; 

10-14 балів  –– частково правильне розв’язання (наявна правильна ідея, але є помилки в 

її реалізації; розв’язана тільки частина задачі; розглянуто частковий випадок тощо);  

5-8   балів –– суттєві помилки в розв’язанні, відстунє дослідження; 

0-4 балів –– неправильне або відсутнє розв’язання. 
 

F 0-34 Оцінка "2"  (незадовільно) 
FX 35-59 
E 60-64 Оцінка "3"  (задовільно) 
D 65-69 
C 70-79 Оцінка "4"  (добре) 
B 80-89 

Оцінка "5"  (відмінно) A 90-100 
  

Тривалість підготовки до відповіді на екзамені –– 4 академічні години. 
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ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

 

І. Питання з математики 

 
1. Аксіоматичний метод побудови математичної теорії. Вимоги до системи аксіом та їх 
перевірка. Формальні і неформальні аксіоматичні теорії. Теореми Геделя про неповноту. 
Інтерпретація системи аксіом. Моделі. Ізоморфізм моделей. Приклади аксіоматичних 
теорій (аксіоматики Пеано, Вейля).  
2. Математична структура  як центральне поняття сучасної математики. Типи 
математичних структур і взаємозв‘язок між ними за Бурбакі.  
3. Алгебраїчні структури. Групоїд, півгрупа, група. Кільце, області цілісності, 
факторіальне кільце, кільце головних ідеалів, евклідове кільце і співвідношення між 
ними. Тіло, поле. Модулі, алгебри.  
4. Структури порядку. Впорядковані множини. Скінченні впорядковані множини і їхні 
діаграми Хассе. Лінійно впорядковані множини. Решітки.  
5. Метричний простір. Збіжність в метричних просторах. Сепарабельні метричні 
простори. Повнота і компактність метричного простору. Стискуючі відображення.  
6. Топологічний простір. Методи введення топологій. Порівняння топологій. Відкриті та 
замкнені множини в топологічному просторі. Збіжність в топологічних просторах. 
Аксіоми відокремленості і зліченності. Метризовність топологічного простору.  
7. Неперервні відображення топологічних просторів, критерій неперервності 
відображення. Гомеоморфізми. Топологічні властивості і проблема гомеоморфізму. 
Топологічні многовиди та їхня класифікація. Означення лінії.  
8. Елементи теорії функцій. Нормовані лінійні простори. Збіжність в нормованих 
лінійних просторах. Банахові простори. Гільбертові простори. Приклади.  
9. Простори Lp та lp, загальний вигляд лінійного неперервного функціонала в цих 
просторах. Нерівність Юнга, нерівність Мінковського, нерівність Гельдера. Лінійні, 
неперервні, обмежені оператори. Норма оператора.  
10. Ортогональна система функцій. Ряд Фур’є. Збіжність у середньому ряду Фур’є. 
Розклад функції в ряд Фур’є. Рівномірна збіжність ряду. 

11. Структури з мірою. Поняття півкільця, кільця, алгебри та -алгебри множин. 
Поняття абстрактної міри. Міри Лебега і Стілтьєса на числовій прямій. Існування 
невимірних множин.  
12. Розвиток поняття інтеграла. Вимірні функції. Різні види збіжності послідовності 
вимірних функцій та зв'язок між ними. Інтеграл Рімана, інтеграл Лебега, інтеграл 
Лебега-Стілт‘єса. Теореми про граничний перехід під знаком інтеграла Лебега.  
13. Вимірний простір, вимірний простір з мірою, ймовірнісний простір. Різні підходи до 
означення ймовірності. Дискретний, абсолютно неперервний та сингулярний розподіли. 
Випадкові величини та випадкові процеси (основні поняття і приклади).  
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14. Закони великих чисел. Нерівності Чебишова. Збіжність за ймовірністю. Закони 
великих чисел (у формі Бернуллі, Чебишова, Маркова) та взаємозв‘язок між ними.  
15. Посилені закони великих чисел. Збіжність з імовірністю 1. Збіжність рядів випадкових 
величин. Посилений закон великих чисел у формі Бореля. Посилений закон великих 
чисел у формі Колмогорова та наслідки з нього. Застосування посилених законів 
великих чисел у метричній теорії чисел.  
16. Центральна  гранична теорема. Поняття про центральну граничну теорему та сферу 
її застосовності.  
17. Елементи теорії випадкових процесів. Ланцюги Маркова та їхні властивості. 
Марківські випадкові процеси. Пуасонівські випадкові процеси.  
18. Структури інцидентності. Графи, їх ізоморфізм. Способи задання графів (списки 
суміжності вершин, матриця суміжності, матриця інцидентності). Дерева. Застосування 
графів.  
19. Метрична теорія чисел. Різні системи зображення дійсних чисел (s-кове, Q-
зображення та його узагальнення, зображення чисел у вигляді неповних сум збіжних 
рядів). Геометричний зміст цифр. Циліндричні множини, їхні основні властивості. 
Метричні задачі, породжені різними системами зображення дійсних чисел.  
20. Основи фрактального аналізу. Самоподібність та її узагальнення. Фрактальні 
розмірності. Міра Хаусдорфа і розмірність Хаусдорфа-Безиковича.  
21. Основи фрактальної геометрії. Перетворення, що зберігають розмірність 
Хаусдорфа-Безиковича. Група перетворень, що зберігають фрактальну розмірність. 
Умови належності перетворень метричного простору до DP-класу.  
22. Динамічні системи. Символьна динаміка. Динамічні системи, породжені оператором 
зсуву цифр в певній системі зображення дійсних чисел. Хаотичність оператора зсуву 
цифр.  
23. Динамічні системи з фрактальними властивостями. Тентоподібні відображення. 
Хаотичність на множині канторівського типу.  
24. Комплексна динаміка. Множини Жуліа та Мандельброта, теореми про властивості 
орбіт, теорема про зв’язок множин Жуліа та Мандельброта.  
25. Функціональні рівняння. Поняття про найпростіші функціональні співвідношення та 
функціональні рівняння. Метод підстановок. Функціональне рівняння Коші та звідні до 
нього рівняння. Метод Коші.  
26. Функціональні означення елементарних функцій (означення лінійної, показникової, 
логарифмічної, степеневої, тригонометричних функцій). 
27. Застосування елементів алгебри до розв’язування функціональних рівнянь (циклічні 
групи дробово-лінійних підстановок). Застосування елементів математичного аналізу до 
розв’язування функціональних рівнянь (метод математичної індукції, метод граничного 
переходу, метод диференціювання). 
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ІІ. Питання з наукових засад організації педагогічного процесу  

та методики навчання математики у вищій школі 

 

1. Рух за реформу освіти в різних країнах світу. Нова парадигма освіти. Національна 

доктрина розвитку освіти України ХХІ ст. Структура вищої освіти в Україні. Види 

вищих закладів освіти. 

2. Системний, комплексний і діяльнісний підходи до організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі. Роль і місце особистісно-орієнтованого підходу в сучасній 

парадигмі освіти. 

3. Причини і мета введення ступеневої системи освіти в Україні. Ступені освіти. 

Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів у ступеневій освіті України. 

4. Принципи дидактики вищої школи і їх характеристика. Принципи навчання 

математики у вищій школі. 

5. Складові освітньої підготовки спеціалістів. Наукова організація і планування 

навчального процесу у вищій школі. Навчальні плани.  

6. Система післядипломної освіти. Мета і завдання, принципи і функції 

післядипломної освіти. Пріоритетні напрямки розвитку післядипломної освіти та 

методичне забезпечення її діяльності.  

7. Вікові особливості студентської молоді. Теоретико-методологічні засади сучасної 

концепції виховання студентів. Методи, організаційні форми і засоби виховної 

роботи у вищій школі. 

8. Дистанційна освіта як нова освітня технологія у вищій школі. Мета і завдання, 

принципи і функції дистанційної освіти. 

9. Методична система навчання вищої математики. Цілі навчання. Різні підходи до 

класифікації навчальних цілей, таксономія Блума навчальних цілей, дублінські 

дескриптори очікуваних результатів навчання. Навести приклад формулювання 

навчальної цілі заняття з вищої математики (лекційного та практичного) на обрану 

тему. 

10. Зміст навчання вищої математики. Принципи формування змісту навчання. 
Послідовність вивчення основних модулів та їх змістові інваріанти при організації 
навчання курсу «Вища математика» студентів нематематичних спеціальностей. 
Навести коротку логічну структуру курсу.  

11. Основні організаційні форми навчання вищої математики. Лекція з вищої 
математики, основна дидактична мета, види лекцій, основні етапи підготовки та 
проведення. Описати технологію підготовки вступної лекції. Розробити її тезисний 
варіант з дисципліни «Вища математика» для студентів економічних спеціальностей. 

12. Основні організаційні форми навчання вищої математики. Практичне заняття з 

вищої математики, основна дидактична мета, основні етапи підготовки та 

проведення. Навести фрагмент практичного заняття з лінійної алгебри, на якому буде 
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контролюватись вміння студентів розв’язувати системи лінійних рівнянь різними 

методами (матричним, Крамера та Гауса). 

13. Традиційні та інноваційні форми та методи навчання вищої математики. Приклади 
інноваційних лекційний та практичних занять. Навести фрагмент практичного 
заняття з вищої математики, на якому буде використано один з інтерактивних 
методів: дидактична гра, мозковий штурм, метод випадків або метод ситуацій. 

14. Тематична лекція з вищої математики. Технологія її підготовки та проведення. 
Розробити короткий конспект (технологічну карту) лекції на тему: «Різні види 
рівнянь прямої на площині. Взаємне розміщення двох прямих».  

15. Практичне заняття з вищої математики. Технологія його підготовки та 
проведення. Розробити короткий конспект практичного заняття, на якому 
передбачено формування вмінь розв’язувати задачі з аналітичної геометрії на 
застосування властивостей скалярного, векторного та мішаного добутків векторів. 

16. Самостійна робота студентів під час вивчення курсу вищої математики. Навести 

фрагмент модульної програми курсу вищої математики, в якому передбачена 

самостійна робота студентів, охарактеризувати мету, тематику, інформаційно-

методичне забезпечення та форми контролю даної СРС. 

17. Науково-дослідницька робота студентів під час вивчення курсу вищої математики. 

Основні види і форми. Вимоги до організації роботи наукового керівника. Навести 

приклад теми курсової роботи з вищої математики, визначити, об’єкт, предмет, мету 

та завдання дослідження. 

18. Види понять у курсі вищої математики та методика їх формування. Основні методи 

введення нових понять, вимоги до означень. Навести фрагмент заняття з вищої 

математики, на якому відбувається вивчення нового поняття: «функція» (або 

«вектор», або «границя числової послідовності»), здійснити порівняльну 

характеристику рівня строгості означень та методики їх вивчення у вищої математиці 

та ШКМ. 

19. Особливості методики вивчення математичних теорем та їх доведень в ВНЗ.  

Методи доведень та методичні підход вивчення доведень у курсі вищої математики. 

Розкрити зміст понять: теорема-ознака, теорема-критерій, теорема-властивість; 

пряма і протилежна прямій теорема, обернена та протилежна оберненій теорема. 

Навести приклади теорем з курсу вищої математики, що ілюструють ці поняття. 

20. Види задач і методика формування вмінь їх розв’язування під час вивчення курсу 
вищої математики. Розробити фрагмент практичного заняття з аналітичної геометрії 
на тему: «Застосування скалярного добутку», на якому передбачається формування 
вміння розв’язувати задачі на обчислення та доведення. 

21. Технологія формування вмінь розв’язувати задачі алгоритмічним методом. 

Розробити фрагмент практичного заняття з математичного аналізу на тему: «Границя 

функції», на якому передбачається формування вміння розв’язувати алгоритмічні та 

напівалгоритмічні задачі. 
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22. Евристичні прийоми розв’язування задач з вищої математики. Розробити фрагмент 

практичного заняття з теорії ймовірностей на тему: «Формула повної ймовірності. 

Формули Байєса», на якому передбачається формування вміння розв’язувати 

евристичні та прикладні задачі. 

23. Характеристика основних засобів навчання вищої математики. Інформаційно-

комунікативні технології та засоби у навчанні вищої математики. Проаналізувати 

доцільність використання ІКТ під час вивчення теми «Криві другого порядку, задані 

в канонічній формі», сформулювати мету використання ІКТ, дати характеристику 

програмних засобів, які доцільно використовувати під час вивчення даної теми. 

24. Психолого-педагогічні основи активізації пізнавальної діяльності студентів на 

лекціях, практичних, семінарських та інших формах занять з вищої математики. 

Розробити фрагмент практичного заняття з математичного аналізу на тему 

«Екстремум функції однієї змінної» з елементами проблемного навчання. 

25. Прикладна спрямованість навчання вищої математики. Розробити фрагмент 

практичного заняття з математичного аналізу на тему «Застосування 

диференціальних рівнянь до розв’язання прикладних задач» для студентів 

інженерно-технічних спеціальностей. 

26. Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки у навчанні вищої математики в 

різнопрофільних ВНЗ. Охарактеризувати технологію відбору та структуризації 

змісту курсу вищої математики на прикладі навчального модуля «Лінійна алгебра» 

для студентів економічних спеціальностей. 

27. Методи проблемного навчання та їх місце у навчанні вищої математики. Проблемна  
лекція з вищої математики. Розробити фрагмент лекції з аналітичної геометрії на 
тему «Різні види рівнянь площини в просторі» з елементами проблемного навчання. 

28. Організація та проведення контролю та оцінювання знань (вмінь, навичок, 

компетентностей) студентів під час вивчення вищої математики. Розробити фрагмент 

практичного заняття з математичного аналізу, на якому буде контролюватись основні 

знання та вміння студентів з теми «Первісна та невизначений інтеграл. Основні 

методи інтегрування (розкладу, внесення під знак диференціалу, за частинами)». 

 

 

ІІІ. Питання з фінансової математики та математичних методів економіки 

1. Лінійні оптимізаційні моделі. Класична задача оптимального планування 
виробництва. Опорний та оптимальний розв’язок. Методи розв’лінійних 
оптимізаційних задач.  

2. Двоїста задача лінійного програмування. Основні теореми двоїстості. 
Економічний зміст двоїстої задачі та її розв’язку. Післяоптимізаційний аналіз 
лінійної оптимізаційної задачі. 

3. Транспортна задача та задачі, що зводяться до неї: задача про призначення, задача 
про оптимальний розподіл обладнання. Транспортна задача в мережевій 
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постановці. Відшукання оптимального розв’язку транспортної задачі за 
допомогою графів. 

4. Загальна математична постановка задачі стохастичного програмування. 
Класифікація задач стохастичного програмування. 

5. Постановка задачі динамічного програмування. основні поняття. Багатокроковий 
процес прийняття рішень. Метод рекурентних співвідношень.  

6. Мережева оптимізація. Оптимізаційні задачі на мережі. Задача про оптимальне 
планування робіт, оптимізація за часом. 

7. Моделі оптимального управління ресурсами. Модель Уїлсона оптимального 
планування запасів продукції з фіксованою ціною та з врахуванням знижок. 

8. Оптимізаційна модель вибору рішення. Матрична гра. Критерії вибору 
оптимальних фінансово-економічних рішень в різних інформаційних ситуаціях. 
Однокритеріальний підхід: критерії Вальда, Байєса, Гурвіца, Ходжеса-Лемана. 

9. Нелінійні оптимізаційні моделі. Теорема Куна-Таккера. Наближені методи 
розв’язання нелінійних оптимізаційних задач. Метод Франке-Вульфа. 

10. Імітаційні моделі. Моделювання випадкової події. Моделювання випадкової 
величини з заданим законом розподілу (рівномірний, нормальний, 
експоненційний). 

11. Стохастичні моделі оптимізації портфелю цінних паперів: пряма і обернена задачі 
Марковіца, три критерії оптимальності. Портфель мінімального ризику. 
Статистичні методи оцінки параметрів портфеля цінних паперів. 

12. Моделі ціноутворення опціонів. Модель Блека-Шоулса, основні припущення 
моделі, основне рівняння, обчислення вартості опціонів європейського типу. 

13. Моделі неперервний платежів в фінансовій та акутарній математиці. Різні види 
відсоткових ставок. Ренти та ануїтети. Веутрішня норма прибутку. 

14. Моделі страхування життя. Характеристики тривалості майбутнього життя, сила 
смертності. Обчислення нетто-премій для основних типів страхування. 

15. Моделювання поведінки виробника. Виробничі функції. Основні числові 
характеристики виробничих функцій. Виробнича функція Кобба-Дугласа, її 
основні властивості. 

16. Моделювання поведінки споживача. Функція корисності, її задання та 
характеристичні властивості. Корисність за фон Нейманом. Лотерея як 
математична модель прийняття рішення в умовах невизначеності, способи 
задання лотерей та їх основні характеристики. 

17. Моделювання взаємодії виробника та споживача. Модель Еванса. Балансові 
моделі, модель Леонтьєва.  

18. Дослідження часових рядів в економіці, види часових рядів, їх основні числові 
характеристики. Прогнозування часових рядів (грошових потоків), суть методу 
ковзних середніх та дискретного гармонійного аналізу. 

19. Економічний ризик та методи його вимірювання. Основні абсолютні та відносні 
показники ризику, математичні методи оцінювання ризиків. 

20. Крива фінансово-економічного ризику. Методи побудови нелінійних кривих. 
Метод трьох точок. 
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V.  Орієнтовні  задачі  з фінансової математики та математичних методів 

економіки 

 

1.Три нафтопереробних заводи А1, А2 та А3 із максимальною щоденною 
продуктивністю відповідно 30, 20 і 15 тис. т бензину забезпечують чотири 
бензосховища B1, B2, B3, B4, щоденна потреба яких становить відповідно 10, 20, 25 та 
20 тис. т. бензину. Бензин постачається до бензосховищ трубопроводами. Вартості 
перекачування 1000 т бензину від заводів до сховищ (в умовних одиницях) наведені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Вартість перекачування 1000 т бензину 

до сховища, ум. од. 
За

вод 
В1 В2 В3 В4 

А1 4 5 3 7 
А2 7 6 2 5 
А3 1 3 9 8 

Сформулювати та розв’язати відповідну транспорту задачу з неодмінним 
виконанням таких умов: 

1) повністю задовольнити потребу бензосховища B4; 
2) за недопостачання бензину до сховища B2 згідно з договором передбачені 

штрафні санкції: 5 ум. од. за кожні 1000 т бензину; 
3) у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на трубопроводі постачання бензину із 

заводу А1 до сховища B1 тимчасово неможливе. 
 
2. Фірма виготовляє продукцію чотирьох видів, використовуючи для цього три 

види сировини, добові запаси якої задаються рівномірним розподілом на відрізку 
[245;325]. Норми витрат сировини для виготовлення одиниці продукції кожного виду 
також мають рівномірний розподіл на відрізку [7,5;15]. Працівники відділу збуту фірми 
рекомендують, щоб виробництво продукції третього виду становило не більш як 65 % 
загального обсягу реалізації продукції всіх видів. Ціни одиниці продукції задаються 
нормальним розділом з наступними параметрами: N(15;4), N(12;1), N(17;3), N(20;5). 

Визначити оптимальний план виробництва продукції, за якого максимізується 
дохід фірми.  

Для отриманого розв’язку розглянути задачу, за якої ціни одиниці продукції 
залежать від параметра часу, та визначити оптимальне значення цього параметра, що 
забезпечує максимальний дохід фірми. 

 
3. Деяка фабрика частину своїх виробничих потужностей використовує для 

виготовлення сезонних виробів, попит на які підтримується впродовж чотирьох місяців. 
Замовлення на вироби у ці місяці, відповідно, дорівнюють 150, 200, 190 і 350 одиниць 
виробів. Протягом цих місяців фабрика може виготовити, відповідно, 150, 180, 270 і 290 
одиниць виробів. Витрати на виготовлення одиниці виробу становлять 4 умовні одиниці 
(у.о.). Зберігання одиниці виробу на складі протягом одного місяця дорівнює 0,7 у.о. 
Штраф гуртовому покупцеві за недопоставку одиниці виробу дорівнює 3 у.о. Скласти 
план постачання готової продукції гуртовому покупцеві, що даватиме змогу 
мінімізувати витрати, пов’язані з проектом реалізації сезонних виробів протягом 
чотирьох місяців. 
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4.У наведеній нижче задачі виконати такі дії: 
1) записати математичні моделі прямої та двоїстої задач; 
2) записати оптимальні плани прямої та двоїстої задач, дати їх економічну 

інтерпретацію; 
3) визначити статус ресурсів, що використовуються для виробництва продукції, та 

рентабельність кожного виду продукції; 
Підприємство виготовляє три види продукції: А, В і С, використовуючи для цього 

три види ресурсів 1, 2, 3. Норми витрат усіх ресурсів на виробництво одиниці продукції 
та запаси ресурсів наведені в таблиці: 

Норма витрат ресурсу на виробництво 
одиниці продукції виду Ресурс 
А В С 

Запас 
ресурсу 

1 18 15 12 360 
2 6 4 8 192 
3 5 3 3 180 

Відомі ціни реалізації одиниці продукції кожного виду: А — 9 ум. од., В — 10 ум. 
од. і С — 16 ум. од. Визначити план виробництва продукції, що забезпечує 
підприємству найбільший обсяг виручки. 

4) Підприємство може збільшити запас ресурсів 2 та 3 відповідно на 10 і 20 од, 
орендуючи для цього додаткове приміщення, але орендна плата становитиме 80 ум. од. 
Чи вигідно це? Якщо вигідно, то яким має бути новий оптимальний план виробництва 
продукції? 

5) Відділ досліджень і розробок підприємства пропонує виготовляти дешевшу 
модифікацію продукції С. Норми витрат на виробництво одиниці цієї нової продукції на 
обладнанні типів 1, 2 та 3 становить відповідно 10, 7 і 3 од. Орієнтовна ціна одиниці 
нової продукції дорівнює 12 ум. од. Керівництво підприємства цікавить, чи буде за 
таких умов виробництво нової продукції вигідним. 

6) Споживач продукції виду С за певних обставин порушив попередню 
домовленість і відмовився прийняти більш як 60 од. продукції. Визначити, як слід 
змінити план виробництва своєї продукції, щоб уникнути втрат, пов’язаних із 
надвиробництвом цього виду продукції. 

 
5. За даними про коди і тривалість робіт в днях (табл.1) побудувати графік 

прив’язки мережевої моделі, визначити критичні шляхи і їх тривалість. Знайти вільні і 
повні резерви кожної роботи.  

Таблиця 1 
Вихідні дані задачі 

(i,j) 1,2 1,3 1,4 1,5 2,3 3,6 3,7 4,5 4,6 5,7 6,7 

t(i,j), дні 3 3 2 10 2 5 9 10 6 1 4 

 
6. Виробниче об’єднання складається з трьох філіалів: А1, А2, А3, які виготовляють 

однорідну продукцію в обсягах відповідно 1000, 1500 та 1200 одиниць на місяць. Ця 
продукція відправляється на два склади D1 і D2 місткістю відповідно 2500 та 1200 од., а 
потім — до п’яти споживачів B1, B2, …, B5, попит яких становить відповідно 900, 700, 
1000, 500 і 600 од. Вартості перевезень одиниці продукції (в умовних одиницях) від 
виробників на склади, а потім — зі складів до споживачів наведені в табл. 2 і табл. 3. 
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Таблиця 2 
Вартість перевезення 1000 т бензину 
від виробника на склад, ум. од. Виробник 
D1 D2 

А1 2 5 
А2 1 3 
А3 2 4 

Таблиця 3 
Вартість перевезення 1000 т бензину до 
споживачів, ум. од. Склад 
В1 В2 В3 В4 В5 

D1 1 3 8 5 4 
D2 2 4 5 3 1 

Крім того, за індивідуальними контрактами можливі також безпосередні поставки 
продукції з першого філіалу до другого споживача, а також з третього філіалу — до 
четвертого споживача. Вартість транспортування одиниці продукції та транзитним 
маршрутом А1B2 дорівнює 2 ум. од., а за маршрутом А3B4 — 5 ум. од. Перевезення 
продукції зі складу на склад недопустимі. 

Сформулювати поставлену задачу як транспортну з проміжними пунктами 
(двохетапну) та визначити її оптимальний план. 

 
8. Розв’язати транспортну задачу на мережі методом потенціалів 

 
     ai 

 2 4 1 3 30 

С= 5 3 5 4 30 

 3 7 8 5 40 

 1 2 2 7 50 

bi 35 20 55 40   
9. Знайти оптимальний план виробництва трьох видів продукції ),,( 321 xxxX  , за 

якого максимізується загальний прибуток підприємства при умові використання двох 
видів ресурсів, обсяги яких відомі: 5501 b  од., 2052 b  од. Прибуток від реалізації 

одиниці j-го виду продукції )3,1,( jkckj  є випадковим, але відомі ймовірності одержання 

k-ої величини прибутку від реалізації одиниці j-го виду продукції )3,1,( jkpkj . Норми 

витрат і-го виду ресурсу на одиницю j-го виду продукції )3,1;2,1(  jiaij  детерміновані. 
Початкові дані наведені в таблицях 1-4.  

 
Таблиця 1 

Прибуток від 
одиниці першого 
виду продукції, 

ум. од.  
1kc  

Ймов
ірніс

ть 

Прибуток від 
одиниці другого 
виду продукції, 

ум. од.  
2kc  

Ймові
рність 

Прибуток від 
одиниці третього 
виду продукції, 

ум. од.  
3kc  

Ймові
рність 

11 0,35 12 0,25 13 0,35 
14 0,45 16 0,55 12 0,55 
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16 0,2 14 0,2 16 0,1 
 

Таблиця 2 
Норма витрат ресурсів на виготовлення 
одиниці продукції, ум. од. 

Вид 
продукції 

першого виду другого виду 
Перший 6 3 
Другий 5 2 
Третій 3 4 

 

Розробити план випуску продукції, який дозволить досягнути середнього рівня 
прибутку при умові мінімізації його змін. 

 
10. Розв’язати задачу про призначення, яку задано матрицею вартості  

. 
  
11. Потрібно перевезти однорідну продукцію від двох постачальників трьом 

споживачам. Обсяг продукції першого постачальника a1 = 380 од., а другого — a2 = 500 
од. Попит кожного споживача на продукцію є випадковим і відомий з відповідними 
ймовірностями, які наведені нижче: 
Попит першого 
споживача на 
продукцію, од. 
(b1) 

Ймов
ірніс
ть 

Попит другого 
споживача на 
продукцію, од. 
(b2) 

Ймові
рність 

Попит третього 
споживача на 
продукцію, од. 
(b3) 

Ймові
рність 

145 0,05 250 0,05 285 0,1 
157 0,2 280 0,25 310 0,3 
215 0,6 300 0,4 400 0,3 
350 0,1 325 0,2 550 0,2 
360 0,05 370 0,1 615 0,1 

 
Відомі також витрати на перевезення одиниці продукції від кожного постачальника 

до кожного споживача в умовних одиницях:  
Постачальник\Спо

живач 
перший 
 

другий третій 

Перший 43 35 27 
Другий 35 30 33 
 
Якщо попит на продукцію буде більшим, ніж її наявність, то необхідно буде 

сплатити штраф за недопостачання кожної одиниці продукції першому, другому та 
третьому споживачам обсягом відповідно 100, 140 і 70 ум. од., а якщо попит буде 
меншим, то необхідно буде зберігати надлишки, що потребуватиме додаткових витрат 
на одиницю продукції обсягом відповідно 40, 54 та 38 ум. од. Необхідно визначити 
обсяги перевезень продукції від постачальників до споживачів, які забезпечили б за 
заданих умов мінімальні витрати на постачання і зберігання продукції, а також на 
штрафи за недопостачання. 
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12. Фермер має змогу купити три види зерна та готувати з нього різні суміші для 

виробництва свинини. У табл. 1 містяться дані про поживність зерна, його вартість і 
мінімальні та максимальні потреби у поживних речовинах. Потреба у поживних 
речовинах розподілена рівномірно на зазначених інтервалах від мінімально можливого 

до максимального рівня  ii max;min  для кожної і-ої поживної речовини )4,1( i . 
Вміст поживних речовин в 1 ц зерна та потреба у поживних речовинах 

Поживна речовина 

Зерно кормові  
одиниці, 

ц 

перетравний  
протеїн, кг 

лізин,  
кг 

кальцій,  
кг 

Ціна, 
грн 

Ячмінь, ц 2 9 0,2 0,5 55 
Кукурудза, ц 1,5 7 0,5 0,15 45 

Горох, ц 1,3 20 1,5 0,25 60 
Потреба у поживних речовинах: 

а) максимальна 
(maxi) 

110 890 50 13 — 

б) мінімальна 
(mini) 

85 750 45 6 — 

 
Необхідно розробити економіко-математичну модель і знайти оптимальний 

розв’язок, який забезпечував би мінімальні витрати на закупівлю зерна за умов 
задоволення мінімально допустимих потреб у всіх поживних речовинах з ймовірністю 

.9,0  
 

13. Розв’язати оптимізаційну параметричну задачу: 
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14. Розв’язати оптимізаційну параметричну задачу: 
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15. Знайти найбільше значення виробничої функції за даних обмежень: 

max(min)12
2

2
1  xxz , 
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16. Продукція споживається з інтенсивністю 40 од. в день. Вартість зберігання одиниці 
продукції дорівнює 0,15 грн. в день, вартість розміщення замовлення становить 120 грн. 
Дефіцит продукції не допускається, вартість закупівлі дорівнює 20 грн. за одиницю 
продукції, якщо обсяг закупівлі не перевищує 600 одиниць, і 12 грн. в протилежному 
випадку. Визначити оптимальну стратегію управління запасами продукції та сумарні 
витрати в одиницю часу при умові, що термін виконання замовлення дорівнює 31 день. 

17. В таблиці містяться величини можливого збільшення продукції чотирьох 
нафтопереробних заводів при здійсненні додаткових капіталовкладень на їх 
реконструкцію та модернізацію. 

Капіталовкладення 
тис. грн 

Збільшення виробництваR sj ( ) продукції, млн. грн. 
 заводи 

s 1 2 3 4 

50 25 30 36 28 

100 60 70 64 56 

150 100 90 95 110 

200 140 122 130 142 
Знайдіть оптимальний план інвестування заводів. 
 
18. Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьома 
інвестиційними проектами. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на 
показники ефективності кожного проекту мають ймовірності 0.15, 0.5, 0.1, 0.15. 
Матриця рентабельностід при цьому буде складати: 

Рентабельність (%) за зовнішньоекономічних умов Інвестиційні 
проекти 

1 2 3 4 5 
S1 23 11 30 16 10 
S2 15 24 18 36 50 
S3 42 12 8 46 9 
S4 21 20 16 36 11 
S5 16 12 4 16 26 
S6 51 32 18 11 16 

Імовірність 
настання ринкових 
умов 

0,15 0,5 0,1 0,1 0,15 

Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожного проекту фірми та зробити 
висновок, у який із них доцільно вкладати кошти і чому. 
 

19. Функція попиту на товар задана рівністю: ppD 8,0250)(  , а функція пропозиції 

109,0)(  ppS , )(tpp   –– ціна на товар, що є функцією від часу. Відомо, що зміна ціни 
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пропорційна перевищенню попиту над пропозицією з коефіцієнтом 0,1. Побудувати 

модель Еванса. Знайти функцію ціни )(tpp  , якщо 10)0( p . Знайти рівноважну ціну. 

20. В таблиці наведені дані про використання балансу двома галузями за звітний період 
(ум. гр.од.): 

Споживання 
 Галузь 

І ІІ 
Кінцевий 
продукт 

Валовий 
випуск 

І 10 15 50 100 Виробництв
о ІІ 20 40 100 200 
Знайти необхідний обсяг валового випуску в кожній галузі, якщо кінцевий 

продукт першої галузі необхідно збільшити втричі, а другої –– вдвічі. 
 
21. Міжгалузеві зв’язки для трьох галузей задаються матрицею прямих витрат: 


















1,002,0

4,03,01,0

1,01,01,0

A

. 
Плановий випуск продукції для кожної галузі становить: 

1y 10 од.,  2y 20 од., 3y 10 од. 
Знайти: 1) валовий випуск продукції кожної галузі; 2) матрицю повних витрат; 3) 
матрицю повних внутрішніх витрат; 4) матрицю побічних витрат. 
 
22. Визначити, який набір товарів обере споживач, котрий має дохід у 300 грош. од., 
якщо його функція корисності: 

    ,),,( 321321 xxxxxxU   

      а ціни товарів відповідно дорівнюють:  

p1 = 2 грош. од./од.тов., p2 = 4 грош.од./од.тов., p3 = 1 грош.од./од.тов. 

 
23. Функцію валового випуску деякої гіпотетичної країни визначено за декілька 
попередніх років. Вона має вигляд: X = F(K, L) = 0,95 K0,5 L0,6, K  –– обсяги виробничих 
фондів, L  –– числьність зайнятих у виробництві. За базовий період досліджень валовий 
випуск  X  зріс у 3,5 раза, обсяги виробничих фондів — у 5 разів, чисельність зайнятих у 
— 2,5 раза. Визначити, яка частка зростання випуску пояснюється зростанням масштабу 
виробництва, а яка — підвищенням ефективності. 
 
24. Дві групи незалежних експертів оцінювали по 100-бальній шкалі якість надання 
послуг в інтернет-магазинах. Перевірити узгодженість експертних оцінок, зробити 
висновки. 
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Бали І 
групи 
експерті
в 

65 78 90 53 65 30 45 70 54 

Бали ІІ 
групи 
експерті
в 

70 70 95 60 60 40 55 82 57 

 
25.  Для лотереї L(12;0,3;18)  та функції корисності U(x) = (x+5)2-3 визначити 
сподіваний виграш, сподівану корисність, детермінований еквівалент лотереї та премію 
за ризик. 
 
26. Сформувати портфель ЦП мінімального ризику з двох видів ЦП А та В, якщо відомі 

відповідні значення середніх прибутковостей: , , значення 

ризиків: ,  при умові, що: 

А) коефіцієнт кореляції прибутковостей ЦП А і В дорівнює -1; 
Б) коефіцієнт кореляції прибутковостей ЦП А і В дорівнює 0,3. 
Знайти середні прибутковості портфелю в кожному випадку. 
 

27. Деякі економічна система у стані Е1 отримує 1000 тис. у.г.о. прибутку. В наступний 
момент часу ця система з ймовірністю 0,65 може перейти в стан Е2 і отримати 800 тис. 
у.г.о. прибутку або перейти в стан Е3 і отримати 2500 тис. у.г.о. збитків. З стану Е2 з 
ймовірністю 0,5 система може вернутись в Е1 або перейти в стан Е3 з ймовірністю 0,25. 
З Е3 система переходить в Е1 з ймовірністю 0,6 або залишається в Е3. Всі переходи 
можливі 1 раз протягом фіксованого проміжку часу. Зобразити граф системи та записати 
матрицю перехідних ймовірностей. Знайти граничні ймовірності для станів даної 
системи. Знайти середній прибуток системи за 1 проміжок часу. 
 
 
29. Дано інформацію про прибутковість (%) трьох видів ЦП 
А В С 
13,03 20,02 11,89 
16,13 20,36 15,69 
13,74 19,01 15,59 
16,72 20,84 16,39 
16,63 20,53 15,44 
12,33 20,20 15,56 
14,78 20,19 14,04 
16,50 20,06 13,45 
Визначити оптимальний склад портфеля за критерієм максимальної середньої 
прибутковості, при умові, що дисперсія є обмеженою і не перевищує середньої дисперсії 
для трьох видів ЦП. 
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30. Ціна акції за 2 місяців до закінчення тривалості опціону рівна 100, ціна виконання – 
120, безризикова процентна ставка – 10% річних, а волатильність – 20% річних. 
Визначити ціну опціону-call і опціону-put. 
 

31. Відомо, що . Для особи віком 
60 років обчислити силу смертності  та очікувану тривалість залишку життя. 
 
32. Існують такі дані по страховій компанії за чотири роки:  
Квартал Страхова сума, 

грн. 
Сума виплат, 
грн. 

1 123023 10340 
2 156709 11098 
3 105671 8543 
4 189000 10988 

У звітному році умови страхування були стабільні, величина навантаження у 

тарифній ставці — 27 %. Розрахуйте нетто-ставку і брутго-ставку. 
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