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1. Мета дисципліни – вивчення теоретичних моделей тривалості життя людини, 
оволодіння методами статистичного аналізу відповідних емпіричних даних, застосування цих 
моделей до обчислення премій і резервів у страхуванні життя. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
Відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципіни:  
Навчальна дисципліна «Математичні основи страхування життя» є складовою освітньої 

програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр» галузі знань 11 Математика та 
статистика зі спеціальності 112 Статистика освітньої програми «Прикладна та теоретична 
статистика».  

Дана освітня компонента є вибірковою.  
Дисципліна «Математичні основи страхування життя» включає в себе вивчення 

математичних моделей тривалості життя, які застосовуються в актуарній математиці, 
демографії, медицині, біології. Розглядаються параметричні й непараметричні методи 
оцінювання тривалості життя за цензурованими даними, побудова таблиць смертності, аналіз 
впливу на тривалість життя різних чинників. Вивчається застосування згаданих моделей для 
актуарних розрахунків у страхуванні життя, зокрема для обчислення страхових премій та 
резервів. 

Викладається у 3 семестрі в обсязі 120 год. (4 кредити ECTS1) зокрема: лекції – 30 год., 
практичні заняття – 8 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 80 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі, та виконання 4 індивідуальних самостійних завдань. 
Завершується дисципліна іспитом. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  
Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі статистичного аналізу та 
практичні проблеми в галузі дослідження процесів і систем, які мають стохастичну природу, 
зокрема в економіці, фінансах, медицині, соціології, комп’ютерних науках, інтелектуальному 
аналізі даних, управлінні та контролі якості, наукових дослідженнях з фізики, хімії, біології; 
набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиці та 
статистиці, відповідно до освітнього рівня «Магістр». Зокрема, професійне оволодіння 
компетентностями: 
1) Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від 
статистики (ЗК–1); 
2) Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, 
природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук (ЗК-2); 
3) Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного мислення, 
аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-3); 
4) Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для 
розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК-4); 
5) Здатність генерувати нові ідеї (ЗК–5); 
6) Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-8); 
7) Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-10); 
8) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 
свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-11); 
9) Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної 
діяльності у сфері статистики та її практичних застосувань (ФК-1); 
10) Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької 
та інноваційної діяльності (ФК-3); 

 
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 



 

© Ральченко К.В., 2022 рік 
 

11) Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (ФК-4); 
12) Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити 
математичні знання у нематематичні контексти (ФК-5); 
13) Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (ФК-6); 
14) Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих статистичних методів аналізу, 
моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях знань (ФК-8). 
15) Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у 
сфері статистики (ФК-10); 
16) Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові дослідження у 
спеціалізованих областях статистики (ФК-12). 
 
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 
дисциплін

и 
Код Результат навчання (Формуються розробником) 

РН 1.1 Знати базову модель тривалості життя, 
актуарні позначення та основні 
співвідношення для ймовірностей смерті і 
дожиття 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Іспит, активна 
робота на лекції, 

усні відповіді 

10% 

РН 1.2 Знати модель Кокса із пропорційними 
ризиками 

10% 

РН 1.3 Знати біноміальну й пуассонівську моделі 
смертності 

10% 

РН 1.4 Знати основні типи контрактів 
страхування життя та співвідношення між 
ними 

10% 

РН 2.1 Вміти оцінювати тривалість життя за 
цензурованими даними 

Практичне 
заняття, 

cамостійна 
робота 

Іспит, активна 
робота на 

практичному 
занятті, 

результати 
виконання 

самостійних 
індивідуальних 

завдань  

10% 

РН 2.2 Вміти оцінювати параметри регресії в 
моделі Кокса із пропорційними ризиками 

10% 

РН 2.3 Вміти використовувати актуарні таблиці 
для розрахунку ймовірностей дожиття та 
вартості страхових контрактів 

15% 

РН 2.4 Вміти обчислювати премії та резерви для 
страхових контрактів 

15% 

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

Лекція, 
практичне  
заняття 

Активна робота 
на лекції та 

практичному 
занятті, 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 

Активна робота 
на лекції та 

практичному 
занятті, усні 

відповіді 

2.5% 

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

2.5% 
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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 
2
.
1 

Р
Н 
2
.
2 

Р
Н 
2
.
3 

Р
Н 
2
.
4 

Р
Н 
3
.
1 

Р
Н 
4
.
1 

Р
Н 
4
.
2 

ПРН-1 - Знати та розуміти фундаментальні і 
прикладні аспекти наук у сфері статистики + + + + + + + +  + + 

ПРН-2 - Відтворювати знання 
фундаментальних розділів статистики в обсязі, 
необхідному для володіння математичним та 
економічним апаратами відповідної галузі 
знань і використання статистичних методів у 
обраній професії 

+ + + +      + + 

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

+ + + +      + + 

ПРН-4 - Володіти знаннями грамотної 
побудови комунікації в освітньому і науковому 
процесі, відбору вихідних даних дослідження, 
складання списку використаних джерел, опису 
наукових результатів. 

    + + + + +   

ПРН-5 - Уміти використовувати 
фундаментальні закономірності статистики у 
професійній діяльності 

    + + + + +   

ПРН-6 - Читати і розуміти фундаментальні 
розділи математичної та економічної 
літератури та демонструвати майстерність їх 
відтворення в аргументованій усній та/або 
письмовій доповіді 

+ + + + + + + + + + + 

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

    + + + + +  + 

ПРН-8 - Ініціювати і проводити наукові 
дослідження у спеціалізованій області 
математичної статистики та розв’язувати 
задачі в інших галузях знань методами 
математичного та економічного моделювання. 

+ + + + + + + +    

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

+ + + + + + + +    

ПРН-10 - Застосовувати нові підходи для 
вироблення стратегії прийняття рішень у 
складних непередбачуваних умовах. 

    + + + +    

ПРН-12 - Бути наполегливим у досягненні 
мети під час вирішення математичної 
проблеми 

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

+ + + + + + + + + + + 

ПРН-15 - Використовувати раціональні 
способи пошуку та використання науково-
технічної інформації в галузі статистики, 
включаючи засоби електронних 
інформаційних мереж; застосовувати 
інформаційні ресурси, у тому числі електронні, 
для пошуку відповідних математичних 
моделей 

+ + + +   +   + + 

 
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, PH3.1, PH4.1, PH4.2   – 
8 балів / 5 балів;  
2. Активна робота практичному занятті: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, PH3.1, PH4.1, PH4.2   – 
7 балів / 3 бали;  
3. Виконання індивідуальний самостійних завдань: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4 – 45 балів / 27 
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, PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, РН2.4; 
- форма проведення і види завдань: письмова робота з усним обговоренням. 
 
7.2. Організація оцінювання: 
 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 
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 іспиті 
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 – письмово-усна. Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, перші два з яких 
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є теоретичними, три інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 7 балів. Додатково 
від 0 до 5 балів студент отримує за додаткові запитання на усному опитуванні. Всього за іспит 
можна отримати від 0 до 40 балів. 
 
Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Виконання індивідуальних самостійних завдань 1-2: на 2-му - 7-му тижні навчального 
періоду. 
2. Виконання індивідуальних самостійних завдань 3-4: на 8-му - 13-му тижні навчального 
періоду. 
 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  

 
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 

 
Теми Назва теми 

 
Кількість годин 

Лекції Практичні 
заняття 

Самост. робота Контр. 
модульна 

робота 

Інші форми 
контролю 

Змістовий модуль 1 „Моделювання і статистичне оцінювання тривалості життя” 
1 Базова модель 

тривалості життя. 
Основні актуарні 
співвідношення 

4  8   

2 Оцінювання 
тривалості життя за 
цензурованими 
даними: 
параметричні і 
непараметричні 
підходи 

6 2 12  самостійне 
завдання 

3 Модель Кокса із 
пропорційними 
ризиками 

4 2 12  самостійне 
завдання 

4 Біноміальна і 
пуассонівська моделі 
смертності 

2  8   

Змістовий модуль 2 „Застосування моделей у страхуванні життя” 
5 Основні контракти 

страхування життя 
та співвідношення 
між ними 

4  12   

6 Таблиці смертності. 
Розрахунок поточної 
вартості страхових 
контрактів 

4 2 14  самостійне 
завдання 
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7 Страхові премії і 
резерви 

6 2 14  самостійне 
завдання 

Всього годин за 2 семестр 30 8 80   
 
Загальний обсяг 120 годин, у тому числі: 

лекції – 30 годин, 
практичні заняття – 8 годин, 
консультації – 2 години,  
самостійна робота – 80 годин. 

 
 

9. Рекомендовані джерела 
 Основні:  
1. Зубченко В. П. Математичні основи страхування життя. К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2016. 
2. Gerber, H. U. Life insurance mathematics. Springer Science & Business Media, 2013. 
3. Legrand C.  Advanced survival models. Chapman and Hall/CRC, 2021. 
4. Kleinbaum D. G., Klein M.  Survival analysis: A self-learning text. New York : Springer, 2012. 
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