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ВСТУП

Професійне заняття бізнесом у сучасних умовах господарювання потребує вміння практично використовувати методи фінансово-економічного аналізу при здійсненні кредитних, інвестиційних
та інших комерційних операцій.
Математичний апарат сучасного фінансово-економічного аналізу складається з методів і моделей фінансової математики, які
дозволяють описувати на кількісному та якісному рівнях явища
й процеси фінансової сфери економічного життя суспільства [59].
Умовно методи фінансової математики поділяються на дві категорії: базові та прикладні.
До базових методів і моделей належать:
– прості та складні проценти як основа операцій, які пов’язані
з нарощуванням і дисконтуванням платежів;
– розрахунок послідовностей (потоків) платежів стосовно різних видів фінансових рент.
До прикладних методів фінансових розрахунків належать:
– планування та оцінка ефективності фінансово-кредитних
операцій;
– розрахунок страхових ануїтетів;
– планування погашення довгострокової заборгованості;
– планування погашення іпотечних позик і споживчих кредитів;
– фінансові розрахунки за цінними паперами;
– лізингові, факторингові, форфейтингові, опціонні операції;
– планування та аналіз інвестиційних проектів тощо.
Особливістю всіх фінансових розрахунків є тимчасова цінність
грошей у часі, тобто принцип нерівноцінності грошей, які відносяться до різних моментів часу. Нерівноцінність однакових за аб-
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солютною величиною сум пов’язана, насамперед, з тим, що гроші,
які є сьогодні, можуть бути інвестовані та принести дохід у майбутньому.
Для того, щоб автоматизувати фінансово-інвестиційні розрахунки на комп’ютері, можна використати фінансові функції табличного процесору Excel, який є складовою пакету Microsoft Office.
Соціально-економічним явищем, породженим диспропорціями
виробництва в різних сферах ринкового господарства, одним із
найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності, є інфляція.
Тому важливим є механізм впливу інфляції на результати фінансово-інвестиційних операцій: на кредитні (депозитні) операції, облік
векселів; ефективність інвестиційного проекту тощо.
Автори сподіваються, що цей навчальний посібник дуже потрібний і своєчасний і принесе користь читачу.
Будь ласка Ваші зауваження та конструктивні пропозиції щодо
представленого посібника присилайте на електронну адресу: e-mail:
ev.klimenko@yandex.ru.
Автори виражають подяку Клименко Ю. В., інженеру-математику кафедри теорії імовірності, математичної статистики та
актуарної математики Київського Національного Університету
імені Тараса Шевченка, за допомогу в оформленні та редагуванні
посібника.

