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Частина 1 – Опис курсу 
CourseSyllabus 

 
Курс (навчальна дисципліна, модуль освітньої програми) (обсяг в ЄКТС) 
Course (ECTS) 
Моделювання фінансового ринку(5 ЄКТС) 
Modeling of financial market 
 
Автор, викладач 
Раєвнєва Олена Валенитнівна 
Пилипенко Андрій Анатолійович 
Стрижиченко Костянтин Анатолійович 
 
 
Author, instructor 
Раєвнєва Олена Валенитнівна 
Пилипенко Андрій Анатолійович 
Стрижиченко Костянтин Анатолійович 
 
Університет, підрозділ 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 
University, department 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 
Освітня програма 
Educational program 
 
Мета курсу 
Coursedescription 
Курс розроблений для того, щоб студентам розвинути здатність до побудови  економіко-
математичних моделей задля дослідження, прогнозування та моделювання розвитку складових 
фінансового ринку. Фінансовий ринок є однією з основних складових економічної системи, розробка 
ефективної поведінки на якому може забезпечити агентів економічних відносин додатковими 
джерелами фінансових ресурсів. Особливого значення цей курс набуває в контексті існування 
«фінансових позерів» і перманентної фінансової кризи. Вивчення цього курсу забезпечить менеджерів в 
сфері управління активами ефективним інструментом на фінансовими ринку задля прийняття 
оптимальних управлінських рішень та підвищення конкурентоспроможності бізнесу. 
 
 
Студенти будуть мати навички формування управлінських рішень на підставі використання сучасних 
економіко-математичних моделей 
 
На заняттях: 
здійснюється узагальнення інформації, щодо видів економіко-математичних моделей та їх використання в 
дослідженні фінансового ринку 
досліджуються фундаментальні фактори впливу на складові фінансового ринку; 
досліджується використання моделей технічного аналізу на фінансовому ринку; 
проводиться побудова моделей аналізу розвитку фінансового ринку та його складових; 
здійснюється розробка сценаріїв розвитку складових фінансового ринку; 
проводиться вивчення моделей поведінки інвестора на фінансовому ринку; 
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Мета курсу 
Coursepurpose 
Мета курсу -  сформувати концептуальне розуміння щодо дослідження фінансового ринку, побудови 
прогнозів та розробки сценаріїв поведінки агентів ринкових відношень на фінансовому ринку, завдяки 
використанню сучасних економіко-математичних моделей в сфері прогнозування часових рядів, 
технічного аналізу, портфельної теорії, індексного методу. 
 
Завдання курсу 
Courseobjectives 

формувати обґрунтовану систему показників щодо дослідження розвитку складових (сегментів) 
фінансового ринку 

систематизувати фактори розвитку фінансового ринку з використанням фундаментального аналізу; 
досліджувати моделі технічного аналізу на фінансовому ринку; 
узагальнювати сучасні моделі дослідження тенденцій на фінансовому ринку; 
формувати сценарії розвитку складових фінансового ринку; 
визначати вплив зовнішніх факторів та ринків на розвиток національного фінансового ринку; 
розробляти моделі прогнозування розвитку складових фінансового ринку 
вивчати моделі поведінки інвестора на фінансовому ринку 
 

 
Зміст курсу (перелік основних тем) 
Course content 

1. Тема 1. Методологічні засади моделювання фінансового ринку.(1 ЄКТС) 
2. Тема 2. Фундаментальний аналіз  та моделі технічного аналізу на фінансовому ринку. (1 ЄКТС) 
3. Тема 3. Сучасні моделі дослідження розвитку фінансового ринку.(1 ЄКТС) 
4. Тема 4. Моделювання сценаріїв розвитку складових фінансового ринку.(1 ЄКТС) 
5. Тема 5. Моделі поведінки інвестора на фінансовому ринку.(1 ЄКТС) 

 

 
Результати навчання та методи їх оцінювання: 

 

Результат навчання  Оцінюється через 

Пояснити базові складові фінансового ринку України  Презентація 

Визначити фундаментальні фактори розвитку складових фінансового 
ринку 

Презентація, участь у дискусіях 

Дослідити динаміку розвитку складових фінансового ринку України Презентація 

Надати характеристику основних фінансових інструментів Участь у дискусіях на заняттях 

Надати характеристику теорій ефективного та фрактального ринку Участь у дискусіях на заняттях 

Дослідити моделі технічного аналізу та можливість їх застосування в 
оперативному та стратегічному горизонтах планування 

Презентація 

Визначити загальні тенденції на циклічні складові розвитку складових 
фінансового ринку 

Презентація 

Сформувати сценарії розвитку елементів фінансового ринку Презентація 

Охарактеризувати базові принципи поведінки інвесторів на 
фінансовому ринку 

Участь у дискусіях на заняттях 

 
Опис видів діяльності. 
 
Заняття по даній дисципліні проводяться в формі очних занять (лекційні та лабораторні заняття), семінарів, 
есе, тестів та дослідної роботи. 
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Очні заняття. 
Проводиться  2 заняття на тиждень. Кожне лекційне заняття буде включати елементи лекцій та дискусій. 
Лабораторне заняття присвячено опануванню навичок дослідження фінансового ринку та його складових 
за допомогою інструментарію економіко-математичного моделювання. 
 
 
Есе 
Для написання есе студенти діляться на чотири групи, кожна з груп підготовлює презентацію та дискусійні 
питання та тему розвитку чотирьох складових фінансового ринку України: фондового, кредитного, 
валютного та страхового. 
Під час вивчення дисципліни студенти підготовлюють два есе, структура яких наведена нижче. 
 
Есе 1. Формування індикативного простору розвитку складових фінансового ринку. 
Частина 1. Літературний огляд питань розвитку визначеної складової фінансового ринку. 
Частина 2. Визначення індикаторів розвитку визначеної складової фінансового ринку та фундаментальний 
аналіз факторів, що впливають на її розвиток 
 
Есе 2. Побудова моделей та розробка сценаріїв розвитку складових фінансового ринку 
Частина 1. Визначення класу моделей для дослідження розвитку складових фінансового ринку, побудова 
моделей та оцінка їх адекватності 
Частина 2. Побудова сценаріїв розвитку складових фінансового ринку та визначення впливу іноземних 
ринків на складові. 
 
Семінари 
Під час семінару студенти підготовлюють доповіді та презентації по всіх частинах есе, здійснюється їх 
обговорення, задаються дискусійні питання. 
 
Індивідуальна науково-дослідна робота (ІНДР) 
ІНДР здійснюється на базі PHD дослідження і є частиною науково-дослідної роботи студента. ІНДР 
оформлюється у вигляді статті. Стаття містить дослідження щодо розвитку об’єкту за допомогою вивчених 
моделей та побудови сценаріїв розвитку. Вона складається з чотирьох логічних частин які запропоновано у 
есе. 
 
 
Потижневий розклад та бали 
 
Тиждень Лекційне заняття Форма 

контролю 
Бали Практичне заняття Форма 

контролю 
Бали 

1 Тема 1. 
Методологічні 
засади 
моделювання 
фінансового 
ринку 

Присутність 
на занятті 

1 ЛР 1. Визначення 
індикаторів розвитку 
сегментів 
фінансового ринку 

Присутність на 
занятті 

2 

2 Тема 1. 
Методологічні 
засади 
моделювання 
фінансового 
ринку 

Присутність 
на занятті 

1 Семінар. 
Літературний огляд 
питань розвитку 
сегментів 
фінансового ринку 

Присутність на 
занятті 

1 

Доповідь по 
есе 1 частина 
1.   

10 
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Тиждень Лекційне заняття Форма 
контролю 

Бали Практичне заняття Форма 
контролю 

Бали 

3 Тема 2. 
Фундаментальний 
аналіз  та моделі 
технічного аналізу 
на фінансовому 
ринку 

Присутність 
на занятті 

1 ЛР 2. 
Фундаментальний 
аналіз розвитку 
сегментів 
фінансового ринку  

Присутність на 
занятті 

2 

Тести за 
темою 1 

4 

4 Тема 2. 
Фундаментальний 
аналіз  та моделі 
технічного аналізу 
на фінансовому 
ринку 

Присутність 
на занятті 

1 Семінар. 
Фундаментальний 
аналіз та 
дослідження 
індикаторів розвитку 
сегментів 
фінансового ринку  

Присутність на 
занятті 

1 

Доповідь по 
есе 1 частина 
2.   

10 

5 Тема 3. Сучасні 
моделі 
дослідження 
тенденцій на 
фінансовому 
ринку. 

Присутність 
на занятті 

1 ЛР 3. Побудова 
моделей аналізу 
часових рядів  

Присутність на 
занятті 

2 

Тести за 
темою 2 

4 

6 Тема 3. Сучасні 
моделі 
дослідження 
розвитку 
фінансового 
ринку. 

Присутність 
на занятті 

1 Семінар. Моделі 
прогнозування 
розвитку тенденцій 
на сегментах 
фінансового ринку  

Присутність на 
занятті 

1 

Доповідь по 
есе 2 частина 
1.   

10 

7 Тема 4. 
Моделювання 
сценаріїв 
розвитку 
складових 
фінансового ринк 

Присутність 
на занятті 

1 ЛР 4. Прогнозування 
за допомогою 
моделей 
прогнозування 
часових рядів  

Присутність на 
занятті 

2 

Тести за 
темою 3 

4 

8 Тема 4. 
Моделювання 
сценаріїв 
розвитку 
складових 
фінансового ринк 

Присутність 
на занятті 

1 Семінар. Розробка 
сценаріїв розвитку 
сегментів 
фінансового ринку  

Присутність на 
занятті 

1 

Доповідь по 
есе 2 частина 
2.   

10 

9 Тема 5. Моделі 
поведінки 
інвестора на 
фінансовому 
ринку 

Присутність 
на занятті 

1 Захист ІНДР Присутність на 
занятті 

1 

Тести за 
темою 4 

4 

10 Тема 5. Моделі 
поведінки 
інвестора на 
фінансовому 
ринку 

Присутність 
на занятті 

1 Захист ІНДР Присутність на 
занятті 

1 

Тести за 
темою 5 

4 

Захист 
індивідуальної 
дослідної 
роботи 

16 

 Всього  10   90 
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Мова викладання  
Українська, англійська 
 
Тема 1. Методологічні засади моделювання фінансового ринку.(1 ЄКТС) 
Поняття економіко-математичного моделювання. Його принципи. Сучасні підходи до моделювання 
фінансового ринку. Класифікація моделей дослідження фінансового ринку.  

Джерела для ознайомлення: 
– Ruttiens A. Mathematics of Financial Markets. Financial Instruments and Derivatives Modeling, Valuation 

and Risk Issues / Alain Ruttiens. – United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2013. – 351 p. 
– Islam  S. Empirical Finance. Modelling and Analysis of Emerging Financial and Stock Markets / Sardar M.N. 

Islam, Sethapong Watanapalachaikul. – Berlin: Springer, 2005. – 207 p. 
– Voit J. The Statistical Mechanics of Financial Markets. Third Editon / Johannes Voit. – Netherlands: 

Springer, 2005. – 385 p. 
– Lai T. L. Statistical Models and Methods for Financial Markets / Tze Leung Lai, Haipeng Xing. – New York: 

Springer, 2008. – 362 p. 
– Sornette D. Market Risk and Financial Markets Modeling / Didier Sornette, Sergey Ivliev, Hilary Woodard. 

– New York: Springer, 2012. – 276 p. 

 
Тема 2. Фундаментальний аналіз  та моделі технічного аналізу на фінансовому ринку. (1 ЄКТС) 
Поняття фундаментального аналізу. Визначення впливу фундаментальних факторів на розвиток 
фінансового ринку. Поняття технічного аналізу на фінансовому ринку. Гіпотеза щодо ефективного ринку. 
Визначення елементів технічного аналізу фінансового ринку 

Джерела для ознайомлення: 
– Lorenzo R.D. Basic Technical Analysis of Financial Markets. A Modern Approach / Renato Di Lorenzo. – 

New York: Springer, 2013. – 267 p. 
– Lim M. A. The Handbook of Technical Analysis: The Practitioner's Comprehensive Guide to Technical 

Analysis / Mark Andrew Lim. – Singapore: Wiley, 2016. – 980 p. 
– Brooks J. C. Mastering technical analysis: using the tools of technical analysis for profitable trading / John 

C. Brooks. – New York: McGraw-Hill, 2006. – 289 p. 
– McDowell B. The art of trading: combining the science of technical analysis with the art of reality based 

trading / Bennett McDowell. – Canada: John Wiley & Sons Ltd, 2008. – 324 p. 
– Murphy J. J. Technical analysis the financial markets. A comprehensive guide to trading methods and 

applications / John J. Murphy. – New York: New York Institute of Finance, 1999. – 585 p. 
 
Тема 3. Сучасні моделі дослідження розвитку фінансового ринку.(1 ЄКТС) 
Моделі аналізу часових рядів. Моделі декомпозиції часового ряду. Моделі спектрального аналізу. ARCH та 
GARCH моделі. 

Джерела для ознайомлення: 
– Fabozzi F.J. Financial Modeling of the Equity Market. From CAPM to Cointegration / Frank J. Fabozzi, 

Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm. – Canada: John Wiley & Sons Inc., 2006. – 673 p. 
– Capinski  M. Discrete Models of Financial Markets / Marek Capinski, Ekkehard Kopp. – New York: 

Cambridge Unversity Press, 2012. – 194 p. 
– Mills T. C. The Econometric Modelling of Financial Time Series. Third edition / Terence C. Mills, Raphael N. 

Markellos. – New York: Cambridge University Press, 2008. – 472 p. 
– Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures / 

Edited by Greg N. Gregoriou and Razvan Pascalau. – USA: Palgrave Macmillan, 2011. – 281 p. 
– Sawyer, T. Y. Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs. Developing Excel Models to 

Raise Capital, Increase Cash Flow, Improve Operations, Plan Projects, and Make Decisions / Tom Y. 
Sawyer. – New York: Apress, 2015. – 336 p. 
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Тема 4. Моделювання сценаріїв розвитку складових фінансового ринку.(1 ЄКТС) 
Перевірка наявності взаємозалежностей на фінансовому ринку. Дослідження коінтеграційних ефектів на 
фінансовому ринку. Визначення впливів елементів фінансового ринку між собою. Побудова сценаріїв 
розвитку фінансового ринку. Дослідження ефективності побудованих сценаріїв. Визначення впливу 
зовнішніх факторів та зарубіжних ринків на розвиток національного фінансового ринку. 

Джерела для ознайомлення: 
– Gup B. E. Capital Markets, Globalization, and Economic Development / Benton E. Gup. – USA: Springer, 

2005. – 226 p. 
– Harwood A. Financial Markets and Development. The Crisis in Emerging Markets / Edited by Alison 

Harwood, Robert E. Litan, and Michael Pomerleano. – Washington: Brookings Institution Press, 2010. – 
420 p. 

– Gevorkyan  A. V. Financial Deepening and Post-Crisis Development in Emerging Markets: Current Perils 
and Future Dawns / Aleksandr V. Gevorkyan, Otaviano Canuto. – USA: Palgrave Macmillan, 2016. – 290 p. 

– Atack J.The Origins and Development of Financial Markets and Institutions: From the Seventeenth 
Century to the Present / Jeremy Atack, Larry Neal. – New York: Cambridge University Press, 2009. – 496 p. 

– Sawy O. A. Business Modelling in the Dynamic Digital Space. An Ecosystem Approach / Omar A. El Sawy, 
Francis Pereira. – New York: Springer, 2013. – 78 p. 

 
 
Тема 5. Моделі поведінки інвестора на фінансовому ринку.(1 ЄКТС) 
Оптимізаційні моделі. Модель Марковіца. Модель Шарпа. Модель Тобіна. Формування оптимальних 
портфелів цінних паперів. 

Джерела для ознайомлення: 
– Levy M. Microscopic Simulation of Financial Markets: From Investor Behavior to Market Phenomena / 

Moshe Levy, Haim Levy, Sorin Solomon. – Orlando: Academic Press Inc., 2000. – 303 p. 
– Statman M. What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter 

Financial Decisions / Meir Statman. – New York: McGraw-Hill, 2011. – 305 p. 
– Baker H. K. Investor Behavior: The Psychology of Financial Planning and Investing / H. Kent Baker, Victor 

Ricciardi. – United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2014. – 641 p. 
– Tjia J. Building Financial Models. The complete guide to designing, building, and applying projection 

models  / John Tjia . – New York: McGraw-Hill, 2009. – 465 p. 
– Leibowitz M. L.  The Endowment Model of Investing: Return, Risk, and Diversification / Martin L. 

Leibowitz, Anthony Bova, P. Brett Hammond. – United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2010. – 264 p. 

 
Політика доброчесності 
Plagiarism and cheating 
Здобувачі третього (освітньо-наукового) ступеню освіти повинні дотримуватись вимог доброчесності 
протягом всього викладання курсу. Система забезпечення дотримання академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу, базується на таких принципах: дотримання загальноприйнятих 
принципів моралі; повага до всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхнього світогляду, 
соціального стану, релігійної та національної приналежності; дотримання норм законодавства про 
авторське право; посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей; 
самостійне виконання індивідуальних завдань. Обман або плагіат визнаються неприйнятною 
поведінкою та суворо забороняється. У випадку порушення принципів академічної доброчесності 
відповідні особи притягуються до відповідальності відповідно до законодавства та діючих в 
університеті положень та норм. Можливими академічними санкціями у даному випадку можуть бути  
незадовільна оцінка за курс, перегляд результатів оцінювання проміжних складових курсу та есе, додаткові 
адміністративні санкції (іспитовий термін, призупинення навчання, виключення з аспірантури). 
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Відповідність результатів навчання за курсом компетентностям освітньо-наукової програми  
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

 

 К1 – Здатність 
розв’язувати 
проблеми роз-
витку фінансо-
вого ринку в 
сучасних еко-
номічних умо-
вах 

К2 – Здатність 
будувати еко-
номіко-
математичні 
моделі для 
аналізу, про-
гнозування та 
регулювання 
фінансового 
ринку 

К3 – Здатність 
до прийняття 
фінансових 
рішень у дина-
мічному сере-
довищі 

К3 – Компетен-
тність у розроб-
ці сценаріїв 
реформування 
фінансової сис-
теми, здатних 
забезпечити 
прискорений 
економічний 
розвиток країни 

РН1.  Пояснити базові складові 
фінансового ринку України  

+  
 

+ 

РН2. Визначити фундаментальні 
фактори розвитку складових 
фінансового ринку 

+ 
   

РН3. Дослідити динаміку 
розвитку складових 
фінансового ринку України 

 
+ 

  

РН4. Надати характеристику 
основних фінансових 
інструментів 

+ 
   

РН5. Надати характеристику 
теорій ефективного та 
фрактального ринку 

+ 
   

РН6. Дослідити моделі 
технічного аналізу та 
можливість їх застосування в 
оперативному та стратегічному 
горизонтах планування 

 

+ + 

 

РН7. Визначити загальні 
тенденції на циклічні складові 
розвитку складових 
фінансового ринку 

 

+ 

  

РН8. Сформувати сценарії 
розвитку елементів 
фінансового ринку 

 
 + + 

РН9. Охарактеризувати базові 
принципи поведінки інвесторів 
на фінансовому ринку 

 
+ 
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Відповідність результатів навчання за курсом компетентностям освітньо-наукової програми  
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

 

 К1 –  Здатність вико-
ристовувати методи 

стискання інформації, 
системно-

динамічного моделю-
вання в моніторингу 
економічних системі 
для попередження 

несприятливих ситуа-
цій та підвищення 

рівня ефективності їх 
діяльності 

К2 – Здатність до дос-
лідження багатомір-
них економічних про-
цесів, визначення 
закономірностей в 
великих обсягах нео-
броблених даних 

К3 –  Здатність поста-
новки та вирішення 
наукових задач на 
основі критичного 
аналізу облікової ін-
формації та її викорис-
тання для розв’язання 
проблем розвитку 
суб’єктів підприємни-
цької діяльності за 
допомогою бізнес-
моделювання 

РН1.  Пояснити базові складові 
фінансового ринку України  

+ 
  

РН2. Визначити фундаментальні 
фактори розвитку складових 
фінансового ринку 

 + 
 

РН3. Дослідити динаміку 
розвитку складових 
фінансового ринку України 

+ 
  

РН4. Надати характеристику 
основних фінансових 
інструментів 

+ 
  

РН5. Надати характеристику 
теорій ефективного та 
фрактального ринку 

+ 
  

РН6. Дослідити моделі 
технічного аналізу та 
можливість їх застосування в 
оперативному та стратегічному 
горизонтах планування 

 

 

+ 

РН7. Визначити загальні 
тенденції на циклічні складові 
розвитку складових 
фінансового ринку 

+ 

  

РН8. Сформувати сценарії 
розвитку елементів 
фінансового ринку 

 
 

+ 

РН9. Охарактеризувати базові 
принципи поведінки інвесторів 
на фінансовому ринку 

+ 
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0 

Бали 
Grades 
 

Максимальна оцінка з курсу складає 100 балів. Вона включає в себе оцінку роботи на лекціях, семіна-
рах, лабораторних та практичних заняттях, оцінювання самостійної роботи, а також  презентацію 
результаттів індивідуальної науково-дослідний роботи. Рейтингова система передбачає наступну 
шкалу та оцінку балів: A (91-100), B (81-90), C (71-80), D (66-70), E (60-65). 

Розподіл оцінок за видами робіт наступний: 
 

Тип роботи Опис  Максимальна оці-
нка 

Лекційні заняття Оцінюється залучення студента до самостійного розмі-
рковування над матеріалом лекційного заняття та від-
повіді на питання активізую чого характеру  

10 

Лабораторні та прак-
тичні заняття 

Оцінюється активність здобувача освітньо-наукового 
ступеню під час виконання навчальних завдань. Оці-
нювання спроможність формулювання дискусійних 
проблем з наступним їх обговоренням під час захисту 
есе 

14 

Доповіді по есе Оцінюється презентація за обраним ринком, підготов-
лена здобувачами освітньо-наукового ступеню, та сту-
пінь й якість розкриття проблемних й дискусійних пи-
тань 

40 

Тестовий контроль Оцінюється рівень теоретичної підготовки та сформо-
ваності компетентностей. 

20 

Захист індивідуальної 
дослідної роботи 

Оцінюється якість проведеного дослідження й побудо-
ваних сценаріїв розвитку. Окрема увага приділяється 
ступеню використання в ньому вивчених моделей та 
відповідності оформлення матеріалів підсумкової стат-
ті вимогам до даного виду робіт. 

16 

УСЬОГО 100 

 
 


