
 

Перелік питань на залік з курсу 

“Теорія мартингалів та її застосування ” 
1. Первиннi цiннi папери. Загальний опис математичної моделi фiнансового ринку. 

Еталонний актив (облігація). Бiномiальна модель акції.  

2. Портфель iнвестора. Арбітраж. Безарбiтражнi ринки. Одноперiоднi моделi 

фiнансового ринку. 

3. Мiри, нейтральнi до ризику. Фундаментальна теорема оцiнювання фiнансових активiв 

в одноперiоднiй моделi. Геометрична iнтерпретацiя вiдсутностi арбiтражу. 

4. Платiжнi зобов’язання та похiднi цiннi папери. Опцiони купiвлi та продажу. 

Справедливi ціни платіжних зобов’язань. Досяжнi та недосяжнi платiжнi 

зобов’язання. Закон однiєї цiни. Структура множини справедливих цiн на прямiй.  

5. Повнота фiнансового ринку. Означення. Критерiй повноти ринку. Приклад. 

6. Вiдносний дохiд платiжних зобов’язань. 

7. Динамiчна теорiя портфеля. Стохастичний базис, узгодженi та передбачуванi 

випадковi процеси. Самофiнансованi стратегiї та дисконтований цiновий процес. 

Поняття арбiтражу в багатоперiоднiй моделi. Елементи теорiї мартингалiв з 

дискретним часом. Мартингальнi мiри, безарбiтражнiсть та гiпотеза ефективностi 

ринку.  

8. Багатоперiодний варiант фундаментальної теореми оцiнювання активiв. Європейськi 

платiжнi зобов’язання. Дисконтованi платiжнi зобов’язання. Досяжнi платiжнi 

зобов’язання та їхнi властивості. Справедливi цiни Європейських платiжних 

зобов’язань. Багатоперiоднi моделi повних ринків. Умови безарбiтражностi i повноти 

багатоперiодної бiномiальної моделi. Обчислення хеджуючих стратегiй та 

справедливих цiн платiжних зобов’язань в бiномiальнiй моделi.  

9. Американськi платiжнi зобов’язання. Розклад Дуба для випадкових процесів. 

Означення i приклади Американських платiжних зобов’язань. Моменти зупинки i 

пов’язанi з ними σ-алгебри. Хеджування продавцем Американських платiжних 

зобов’язань. Оптимальнi стратегiї покупця Американського опцiону. Огинаюча 

Снелла. Порiвняння дисконтованих Американських i Європейських платiжних 

зобов’язань.  

10. Теорема Гiрсанова для дискретного часу. 

11. Перехiд вiд моделi з дискретним часом до неперервного часу. Математичнi умови на 

модель з дискретним часом, якi дають можливiсть граничного переходу.  

12. Формула Блека-Шоулса справедливої цiни Європейського деривативу в моделi з 

неперервним. 

13. Залежнiсть цiни Блека-Шоулса вiд параметрiв моделi. 

14. Рiвняння Блека-Шоулса як результат аналiзу змiни портфеля інвестора. 

15.  Теорiя арбiтражу для ринкiв з неперервним часом. Модель Блека-Шоулса. Поняття 

самофiнансованої стратегії. Арбiтраж та мартингальнi міри. Породжувальнi стратегії. 

Повнi ринки.  

16. Американськi платiжнi зобов’язання у неперервнiй моделi. Задача з вiльною межею.  

17. Екзотичнi деривативи у неперервнiй моделi. Азiйськi опцiони: приклади i 

застосування. Деривативи з пiслядiєю: приклади i застосування. Оцiнювання 

деривативiв з пiслядiєю у моделi Блека-Шоулса.  

18. Вiнерiвський процес. 

19. Iнтеграл Iто. Формула Iто. Стохастичнi диференцiальнi рівняння. Зв’язок з рiвняннями 

математичної фізики. Теорема Гiрсанова. 

20. Мартингальне зображення. Стохастична похiдна. 

 


