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1. Мета дисципліни – вивчення студентами основних методів обчислення  страхових 
резервів та моделювання фінансової динаміки страхової компанії 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: основи лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики. 
2. Вміти: розв’язувати задачі по підрахунку ймовірностей, будувати довірчі інтервали. 
3. Володіти елементарними навичками роботи на персональному комп’ютері. 

3. Анотація навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Актуарне резервування» є складовою освітніх програм підготовки 
фахівців за освітнім рівнем «магістр» у галузі знань 11 математика та статистика зі 
спеціальності: 112 статистика, освітньої програми «Прикладна та теоретична статистика».  

Дана освітня компонента є вибірковою.  
Дисципліна «Актуарне резервування» включає в себе основні методи обчислення  

страхових резервів, ймовірнісні та статистичні техніки моделювання фінансової динаміки 
страхової компанії. Зокрема, вивчається модель колективного та індивідуального ризику, 
модель Крамера-Лунберга для моделювання динаміки основних грошових потоків страхової 
компанії, складні розподіли для обчислення основних ймовірнісних характеристик розподілу 
сукупного збитку, моделі перестрахування, техніки контролю платоспроможності страхової 
компанії  

Викладається у 3 семестрі в обсязі 120 год. (4 кредити ECTS1), зокрема: лекції – всього 
22 год, практичні заняття – 14 год, консультації – 2 год, самостійна робота – 82 год. 
Передбачено 2 змістових модулі та виконання 2 індивідуальних самостійних завдань. 
Завершується дисципліна іспитом у третьому семестрі. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  
 Формування здатності застосувати математичні та статистичні методи до розв’язання 
практичних задач актуарної математики, що використовуються для прийняття рішень в таких 
галузях, як страхування, банківський та інвестиційний сектор економіки, фінансовий 
консалтинг, маркетинг; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх 
досягнень у математиці та статистиці, відповідно до освітнього рівня «Магістр». Зокрема, 
професійне оволодіння компетентностями: 
1) учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від 
статистики  (ЗК–1); 
2) використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, 
природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук (ЗК-2); 
3) генерувати нові ідеї (ЗК-5); 
4) грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-10); 
5) критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою 
професійну й соціальну діяльність (ЗК-11). 
6) спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (ФК-4); 
7) здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (ФК-6). 
  

 
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання (РН) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання (Формуються розробником) 

РН 1.1 
основи страхування та статистичні методи, 
що використовуються для моделювання 
динаміки страхової компанії 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Залік, активна 
робота на лекції, 

усні відповіді, 
результати 
виконання 

домашніх та 
самостійних 

індивідуальних 
завдань 

10% 

РН 1.2 
модель колективного та індивідуального 
ризику 

10% 

РН 1.3 
поняття перестрахування, види та типи 
перестрахування 

10% 

РН 1.4 
теорія банкрутства в математиці 
ризикового страхування 

10% 

РН 1.5 
поняття страхових резервів та основні 
методи їх обчислення 10% 

РН 2.1 

вміти будувати рівняння балансу для 
договорів страхування життя та модель 
сукупних збитків для видів страхування, 
інших ніж страхування життя 

Практичне 
заняття, 
самостійн
а робота 

 

Розв’язання задач 
на практичних 

заняттях,  
виконання 

домашніх завдань, 
залік та  

виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу  

5% 

РН 2.2 
вміти аналізувати динаміку основних 
фінансових потоків страхової компанії 

10% 

РН 2.3 
 

вміти пояснити ключові підходи до 
зменшення ризиків в страховій діяльності 15% 

РН 3.1 
Здатність грамотно будувати комунікацію, 
виходячи з мети і ситуації спілкування 

Практичне 
заняття 

активна 
робота 

практичних 
заняттях, усні 

відповіді 

5% 

РН 3.2 Вироблення навиків командної роботи 
Практичне 

заняття 

активна 
робота 

практичних 
заняттях, усні 

відповіді 

5% 

РН 4.1 

Демонстрація авторитетності, 
інноваційність, високий ступінь 
самостійності, академічна та професійна 
доброчесність, послідовна відданість 
розвитку нових ідей або процесів у 
передових контекстах професійної та 
наукової діяльності.  

Лекція, 
практичне 
заняття, 
самостійн
а робота 

Залік, активна 
робота на лекції, 

усні відповіді, 
результати 
виконання 

домашніх та 
самостійних 

індивідуальних 
завдань 

5% 

РН 4.2 
Відповідально ставитися до виконуваних 
робіт, нести відповідальність за їх якість  

Практичне 
заняття, 
самостійн
а робота 

Залік,  
результати 
виконання 

домашніх та 
самостійних 

індивідуальних 
завдань 

5% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 
                             Результати     навчання 

дисципліни 
 
Програмні результати  
навчання  

Р
Н 
1
.
1 

Р
Н 
1
.
2 

Р
Н 
1
.
3 

Р
Н 
1
.
4 

Р
Н 
1
.
5 

Р
Н 
2
.
1 

Р
Н 
2
.
2 

Р
Н 
2
.
3 

Р
Н 
3
.
1 

Р
Н 
3
.
2 

Р
Н 
4
.
1 

Р
Н 
4
.
2 

ПРН-3 Володіти основами 
математичних дисциплін і 
економічних теорій, зокрема які 
вивчають моделі природничих і 
соціальних процесів 

+ + + + + + + +     + + 

ПРН-7 Доносити професійні знання, 
власні обґрунтування і висновки до 
фахівців і широкого загалу 

+ + + + +    + + + + 

ПРН-9 Інтегрувати знання з різних 
галузей для вирішення теоретичних та 
практичних задач і проблем 

 
+ 

+ + + + + + +    + 

ПРН-14 Усно й письмово 
спілкуватися рідною та англійською 
мовами в науковій, виробничій та 
соціально-суспільній сферах 
діяльності із професійних питань; 
читати спеціальну літературу; 
знаходити, аналізувати та 
використовувати інформацію з різних 
довідкових джерел 

+ + + + + + + + +   + 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, РН1.5, PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, PH3.1, РН3.2, РН4.1 – 14 балів/7 балів;  
2. Виконання індивідуального самостійного завдання 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2, PH3.1, 
РН4.2 – 15 балів/9 балів;  
3. Виконання індивідуального самостійного завдання 2: PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH2.3, PH3.1,  
PH3.2, РН4.2 – 15 балів/9 балів;  
4. Виконання домашніх завдань: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, РН1.5, PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH3.1, 
РН4.2 – 16 балів/10 балів; 
Разом має бути 60/35  
- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, РН1.5, PH2.1, 
PH2.2, РН2.3, РН4.1, РН4.2  
- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 
7.2. Організація оцінювання: 
 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 
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балів. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж 
рекомендований мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість пройти 
додатковий тест із теоретичними питаннями та досклаcти домашні завдання. Мінімальна 
кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали, тобто, якщо оцінка студента на заліку 
є нижчою від мінімального порогового рівня (24 бали), то бали за іспит не додаються до 
семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є 
незадовільною; 
 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 
контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2022), 
https://www.knu.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-organizatsiyu-osvitniogo-procesu-11_04_2022.pdf. 
 
Форма іспиту – письмова. Для складання іспиту студенту потрібно відповісти на теоретичні 
запитання у вигляді тесту. По результатам проходження тесту можна набрати від 0 до 10 балів. 
Також пропонується виконати проект, що включає в себе побудову актуарного калькулятора, 
який дає можливість обчислювати страхові платежі, основні типи страхових резервів, 
моделювати динаміку капіталу страхової компанії. Для обробки даних пропонується 
скористатись Excel та вбудованим редактором Visual  Basic for Applications, але допускається і 
використання інших програмних інструментів. Проект оцінюється в межах від 0 до 30 балів.  
Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 балів. 
 
Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Виконання індивідуального самостійного завдання 1: на 1-му - 6-му тижні навчального 
періоду. 
2. Виконання індивідуального самостійного завдання 2: на 7-му - 12-му тижні навчального 
періоду 
 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  
 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень / Marks 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

Змістовий модуль 1. Основи ризик-менеджменту в страхуванні 

1 
Основи страхування: базові поняття, організація діяльності, 
методи забезпечення платоспроможності 

4 2 20 

2 
Основні поняття теорії ймовірностей та математичної 
статистики, які використовуються для моделювання ризиків у 
страхуванні 

4 2 10 

3 
Математичні моделі на основі рівняння балансу для договорів 
страхування життя 

2 1 10 
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 Модульна контрольна робота 1 2 

Змістовий модуль 2. Моделювання фінансової динаміки страхової компанії 

4 Модель колективного та індивідуального ризику 4 1 12 

5 
Поняття перестрахування, ключові математичні моделі 
перестрахування 

4 1 10 

6 Страхові резерви та основні методи їх обчислення 2 2 10 

7 Методи забезпечення платоспроможності страхової компанії 2 1 10 

 Модульна контрольна робота 2 2 

 ВСЬОГО 22 14 82 

Загальний обсяг 118 год, в тому числі: 
Лекцій – 22 год. 
Практичні – 14 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 82 год. 
 
9. Рекомендовані джерела 
 Основні:  
1. В.П. Зубченко, Р.Є. Ямненко «Статистичні методи у ризиковому страхуванні», Київ, 328 
с. – 2022 
2. Зубченко В.П. «Математичні основи страхування життя». Київ, ВПЦ «Київський 
університет», 223 с. - 2016 
3. Закон України «Про страхування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text  
4. Оленко А.Я. Збірник задач з акутарної математики для студентів механіко-математичного 
та економічного факультетів. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. - 67 с. 
5. Борисенко О.Д., Мішура Ю.С., Радченко В.М., Шевченко Г.М. Збірник задач з фінансової 
математики. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. - 250 c. 
6. Зінченко Н.М. Математичні методи в теорії ризику. - К.: ВПЦ «Київський університет», 
2008. 
7. Мішура Ю.С., Шевченко Г.М. Математика фінансів. - К.: ВПЦ «Київський університет», 
2008. - 352 с. 
8. Пономаренко О.І. Моделі страхування та теорія ризику. - К.: ВПЦ «Київський університет», 
2008. 
9. Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. 
10. Formulae and Tables for Examinations of the Faculty of Actuaries and the Institute of Actuaries. 
- IFOA, 2002. 
 
Додаткові:  
11. Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. Теоретико-ймовірнісні та 
статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. - К.: Інформтехніка, 1995. 
12. Gerber H. U. Life Insurance Mathematics. - Berlin: Springer-Verlag, 1997. 
13. Subject CT5 «Contingencies». - Examination papers of the British Institute and Faculty of 
Actuaries 
14. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: «Знання», 2005. - 351 с. 
15. Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Приказюк Н.В. та ін. Страхування: Практикум: Навч. посіб. / 
За ред. В.Д. Базилевича. - К.: «Знання», 2011. - 607 с. 
16. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. - К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2006. - 
688 с.  


