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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Самостійна робота студентів (СРС) займає провідне місце у системі 

сучасної вищої освіти. З усіх видів навчальної діяльності СРС значною мірою 

забезпечує формування самостійності як провідної риси особистості студента. 

Самостійна робота завершує завдання усіх інших видів навчальної 

діяльності. Адже знання, що не стали об’єктом власної діяльності, не можуть 

вважатися дійсним надбанням людини. Тому СРС має навчальне, особисте та 

суспільне значення. 

СРС – це багатоаспектне та поліфункціональне явище з двоєдиністю цілей: 

– формування самостійності студента; 

– розвиток здібностей, вмінь, знань та навичок студентів. 

Завдяки СРС відбувається перехід від переважно виконавчої 

репродуктивної діяльності студентів до пошукового, творчого начала на всіх 

етапах навчання у ВНЗ.  

Самостійна робота з дисципліни “Актуарні розрахунки” припускає її 

здійснення в наступних видах: самостійне вивчення теоретичного матеріалу, 

розв’язок практичних завдань. 

Метою виконання самостійної роботи є більше глибоке вивчення 

матеріалу дисципліни та набуття практичних навичок у розв’язуванні задач 

страхування.  

Правильна організація самостійної роботи необхідна для оволодіння 

дисципліною “Актуарні розрахунки”, оскільки обсяг аудиторних занять не 

дозволяє розглянути на лекціях і лабораторних усі основні аспекти дисципліни. 

Крім того, успішність самостійної роботи багато в чому визначає успішність 

здачі заліку й наступної практичної діяльності, тому що тільки в рамках 

виконання самостійної роботи студент одержує навички практичної діяльності. 

У самостійній роботі реалізуються наступні компетенції студента: 

1. Соціально-особистісні: 

1.1. Уміння коректно й переконливо представити свою позицію, сприймати 

критику, досягати компромісу; 

1.2. Готовність до постійного саморозвитку, вміння будувати стратегію 

особистого й професійного навчання й розвитку; 

1.3. Адаптивність і комунікабельність; 

1.4. Наполегливість у досягненні мети; 

1.5. Креативність, здатність до системного мислення. 

2. Загальнонаукові: 

2.1.Розуміння й використання основних категорій страхування; 

2.2.Застосування методів наукового пізнання. 

3. Інструментальні: 

3.1. Здатність до самоорганізації, організації й планування; 
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3.2.Навички роботи з комп’ютером, уміння використовувати сучасні 

інформаційні технології (довідкові системи, Інтернет і ін.) для 

одержання  доступу до джерел інформації, зберігання й обробки даних. 

4. Загальнопрофесійні: 

4.1.Володіння загальними принципами та інструментаріями побудови 

моделей теорії ризику в страхуванні для обчислення фінансово-

економічних показників у страховій справі; 

4.2.Вміння обчислювати основні страхові показники. 

5. Спеціальні професійні: 

5.1.Здатність застосовувати основні параметри та методи апарату актуарних 

розрахунків у визначенні страхових премій за договорами загального та 

довгострокового страхування; 

5.2.Організовувати та здійснювати збір, моніторинг та аналіз вихідних 

статистичних даних, необхідних для розрахунку страхових тарифів, 

премій, ануїтетів та інших актуарних величин;  

5.3.Здатність розраховувати та корегувати величини математичних та 

технічних резервів страховика у відповідності зі зміною ступеня 

ризикованості; 

5.4.Використовувати кількісні методи в економіці та моделювати 

економічні процеси; 

5.5.Зданість визначати оптимальний страховий договір. 

Самостійна робота виконується студентами під керівництвом викладача, 

який здійснює аудиторну роботу в навчальній групі. 

Самостійна робота студентів повинна мати такі головні ознаки: 

- бути виконаною особисто студентом; 

- бути закінченою розробкою, де розкриваються й аналізуються актуальні 

проблеми з певної теми або її окремих аспектів; 

- демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що 

досліджуються; 

- мати навчальну, наукову, й/або практичну спрямованість і значимість; 

- містити певні елементи новизни; 

- самостійна письмова робота оформляється відповідно до вимог кафедри. 

 

При виконанні самостійної роботи необхідно дотримуватись  

НАСТУПНИХ ПРАВИЛ: 

1. Перед виконанням самостійної роботи потрібно повністю ознайомитися зі 

змістом завдання, підібрати потрібну літературу, визначити усі параметри 

виконання індивідуального завдання на комп’ютері.  

2. Результатом виконання самостійної роботи є розв’язане практичне завдання та 

звіт, який виконується з використанням комп’ютерної техніки та 

надрукований на папері формату А4. Оформлення звіту: шрифт − Times New 

Roman; розмір шрифту − 14 кегель; інтервал між рядками − півтора; абзац − 

12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм; нумерація 

сторінок − по центру нижнього поля. Зразок оформлення титульної сторінки 

наведено у додатку А. 
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3. Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов’язаний усунути 

допущені помилки, інакше він не допускається до виконання наступного 

завдання. 

Усі види самостійної роботи повинні бути здані у встановлений графіком 

термін. Викладач фіксує факт здачі кожної роботи та виставляє оцінку в журнал. 

 

 

Поради із планування й організації часу, необхідного для виконання 

самостійної роботи 

Раціональне планування і організація самостійної роботи студентів є 

найважливішою умовою її ефективності. 

Планування самостійної роботи направлено на формування логічно 

вибудуваної, прозорої, зрозумілої, доступної і ефективної системи організації 

самостійної роботи та її оцінки. 

При цьому необхідно пам’ятати, що самостійна робота студентів виконує в 

навчальному процесі кілька функцій: 

− розвиваючу (підвищення культури розумової праці, привчання до творчих 

видів діяльності, вдосконалення інтелектуальних здібностей студентів); 

− інформаційно-навчальну (навчальна діяльність на аудиторних заняттях, 

непідкріплена самостійною роботою, стає мало результативною); 

− орієнтуючу і стимулюючу (процесу навчання надається прискорення і 

мотивація); 

− виховну (формуються і розвиваються професійні якості фахівця); 

− дослідницьку (новий рівень професійно-творчого мислення). 

В основі самостійної роботи студентів лежать наступні принципи: розвиток 

творчої діяльності, цільове планування, особистісно-діяльнісний підхід. 

Самостійну роботу можна назвати ефективною тільки в тому випадку, якщо 

вона організована і реалізується в освітньому процесі як цілісна система на всіх 

етапах навчання. 

Можна виділити кілька об’єктивних закономірностей організації самостійної 

роботи студентів: 

− творча складова самостійної роботи зростає в міру навчання; 

− в процесі організації самостійної роботи виникає потреба в методичному 

забезпеченні; 

− застосування інформаційних технологій стає частиною організації і 

моніторингу самостійної роботи студентів на всіх її етапах. 

У процесі самостійної роботи студент набуває навиків самоорганізації, 

самоконтролю, самоврядування, саморефлексії і стає активним самостійним 

суб’єктом навчальної діяльності. 

Самостійна робота повинна давати важливий вплив на формування 

особистості майбутнього фахівця. Кожен, хто навчається самостійно планує 

режим своєї роботи з урахуванням часу роботи бібліотеки, профільних 

лабораторій, комп’ютерних класів і т.п. Він виконує самостійну роботу за 

особистим індивідуальним планом, в залежності від його підготовки, часу та 

інших умов. 
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Першим завданням в організації позааудиторної самостійної роботи є 

складання розкладу, що відображає час занять і їх характер, перерви на обід, 

вечеря, відпочинок, сон, проїзд і т.п. Із самого початку студенту не потрібно 

прагнути робити відразу найважчу її частину. Доцільно вибрати щось середнє за 

складністю. Після цього, перейти до більш важкої роботи, легке залишивши 

наостанок. Розумову працю необхідно не тільки правильно організувати, а й 

стимулювати. Важливо вміти підтримувати стійку увагу до досліджуваного 

матеріалу. Вироблення уваги вимагає значних вольових зусиль від студента. 

Стійка увага з’являється тоді, коли людина ставиться до справи з інтересом. 

Слід правильно організувати свої заняття за часом: 50 хвилин − робота, 5-10 

хвилин − перерва, після 3 годин роботи перерва − 20-25 хвилин. Інакше 

наростаюча втома спричинить нестійкість уваги. Організація активного 

відпочинку передбачає чергування розумової та фізичної діяльності, що 

відновлює працездатність людини. 

 

Опис послідовності дій студента  

при виконанні самостійної роботи 

 Організацію самостійної роботи можна умовно розділити на три етапи:  

− планування навчальної діяльності та її методична підготовка;  

− здійснення цієї діяльності та її супровід;  

− контроль, аналіз результатів (з можливими змінами в плануванні 

самостійної роботи). 

 

Рекомендації щодо використання матеріалів навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

Зміст вивчення дисципліни “Актуарні розрахунки”  визначено   її   робочою 

програмою. 

Інформативну частину навчання складають навчальні посібники, конспекти 

лекцій у паперовій та електронній формі, план, зміст та методичні рекомендації 

до проведення лабораторних занять, методичні рекомендації до виконання 

самостійної та індивідуальної науково-дослідної робіт, перелік рекомендованої 

до вивчення літератури, ресурси мережі Інтернет. 

У рекомендаціях до проведення лабораторних занять з дисципліни 

“Актуарні розрахунки” міститься план занять, завдання для виконання 

лабораторних робіт та перелік питань для самостійного опрацювання матеріалу. 

Також зазначається короткий теоретичний  коментар  до  кожної  теми, що 

допомагає студентові ознайомитися із сутністю питань, на основі яких базується 

виконання завдань лабораторних робіт. Окрім цього, у даних методичних 

рекомендаціях можна ознайомитися з питаннями, що виносяться на обговорення 

та списком літератури, необхідної для цілеспрямованої роботи студента при 

підготовці до наступного лабораторного заняття. 

 

Рекомендації щодо роботи з літературою 

Найважливішим інформаційним джерелом  вивчення  навчальної дисципліни 

“Актуарні розрахунки” є ресурси мережі Інтернет. Основна частина матеріалу в 
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Інтернеті розрахована на професіоналів, тому при вивченні навчальної 

дисципліни спочатку необхідно користуватися літературою навчального 

характеру. 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких правил: 

1. Зосередитися на тому, що читаєш. 

2. Виділити головну думку автора. 

3. Виділити основні питання тексту від другорядних. 

4. Зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе виробити власну 

думку. 

5. Уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних    

термінів слід знаходити у фаховій літературі, термінологічних словниках. 

Незрозумілі місця, фрази, вирази доречно перечитувати декілька разів, щоб 

зрозуміти їх зміст. 

Після прочитання тексту необхідно: 

1. Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою. 

2. Закріпити прочитане у свідомості. 

3. Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року 

видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, 

заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних 

питань тексту в логічній послідовності теми. 

Складання плану, або тез логічно закінченого за змістом уривка тексту, 

сприяє кращому його розумінню. План може бути простий або розгорнутий, 

тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за 

даною темою. Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути 

короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його 

літературної і професійної лексики, навичок самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і 

вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них 

необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним 

шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, 

рамками, стовпчиками  тощо.  Записи  можуть  бути  у  вигляді  конспекту, 

простих або розгорнутих тез, цитат, виписок, систематизованих таблиць, 

графіків, діаграм, схем. 

 

Поради із підготовки до поточного,  

проміжного та підсумкового контролю 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій та лабораторних занять. 

Форми поточного контролю: 

− усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку лабораторного 

заняття з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв.); 
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− письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці  

лабораторного заняття (5-10 хв.). Відповіді  перевіряються і оцінюються 

викладачем у поза аудиторний час; 

− перевірка виконання завдань лабораторних робіт; 

− тестова перевірка знань студентів; 

− модульний контроль; 

− інші форми. 

При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи  входять  

у модуль, який контролюються після закінчення логічно завершеної частини 

лекцій та інших видів занять з дисципліни “Актуарні розрахунки” та їх 

результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.  

 

Приклад модульного контрольного завдання. 
І рівень завдання з вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо студентом вказана 

вірна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 0,3 бали 

1.  Історія страхування життя налічує приблизно: 

1) 1500 років;  2) 200 років;  3) 100 років. 

2.  У загальних таблицях смертності наводяться: 

1) повікові показники ймовірності померти для всіх застрахованих, незалежно від 

терміну страхування; 

2) повікові показники ймовірності померти, що виявилися протягом першого року 

після укладання договору страхування окремо для кожного року страхування; 

3) повікові показники ймовірності померти тільки тих осіб, що вже були застраховані 

протягом кількох років, і дані медичного огляду вже не діють. 

3.  При тенденції до збільшення (зменшення) тимчасового ряду показників 

збитковості за останні 5 років: 

1) розрахунок основної частини нетто-ставки ґрунтується на побудові прогнозу 

збитковості на майбутні три роки; 

2) основна частина нетто-ставки розраховується як середньоквадратичне відхилення 

показників збитковості; 

3) основна частина нетто-ставки розраховується як середньоп'ятирічна збитковість. 

4.  Нетто-ставка обчислюється за формулою: 

1) ,100K)A(PTn  2) ,K)A(PTn  3) .NTT bn   

5.  Навантаження складається з:  

1) основної частини і ризикової надбавки; 

2) витрат на проведення страхування, витрат на фінансування запобіжних заходів, 

прибутку; 

3) нетто-ставки і навантаження. 

6.  При стійкості тимчасового ряду показників збитковості за останні 5 років: 

1) основна частина нетто-ставки розраховується як середньоквадратичне відхилення 

показників збитковості; 

2) розрахунок основної частини нетто-ставки ґрунтується на побудові прогнозу 

збитковості на майбутні три роки; 

3) основна частина нетто-ставки розраховується як середньоп'ятирічна збитковість. 

7.  Питомий страховий внесок,або ціна страхування це 

1) страховий внесок, що припадає на одиницю страхованого активу; 

2) тарифна ставка; 

3) страховий внесок, що припадає на один рік договору страхування. 

8.  В усічених таблицях смертності наводяться: 
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1) повікові показники ймовірності померти для всіх застрахованих, незалежно від 

терміну страхування; 

2) повікові показники ймовірності померти тільки тих осіб, що вже були застраховані 

протягом кількох років, і дані медичного огляду вже не діють; 

3) повікові показники ймовірності померти, що виявилися протягом першого року 

після укладання договору страхування окремо для кожного року страхування. 

9.  Брутто-ставка обчислюється за формулою: 

1) .
)1(

)(

/

'

zk

abcn
b

F

FT
T






   

2) .
)1(

)(

/

'

zk

abcn
b

F

FT
T






   

3) .
)(

)1(

/

'

zkn

abc
b

FT

F
T




  

10.  Величина нетто-ставки залежить від: 

1) рівня смертності застрахованих; 

2) ймовірності втрати працездатності від нещасного випадку; 

3) норми прибутковості. 

Другий рівень – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється 0,5 бали 

1.  Чому величину позову можна описувати як випадкову величину? 

2.  Які припущення для моделі індивідуального ризику? 

Третій рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання практичної 

направленості 

Завдання з вибором відповіді на практичне питання вважається виконаним правильно,  

якщо в картці тестування записана правильна відповідь.  

За правильно виконане завдання виставляється 1 бал. 

1. Нехай за 5 років по деякому виду страхування рівень збитковості становив по роках у 

гривнях із 100 грн страхової суми: 0,24; 0,28; 0,22; 0,27, 0,32. Визначити тарифну 

нетто-ставку як суму основної частини і ризикової надбавки у припущенні стійкості 

тимчасового ряду показників збитковості із 100 грн страхової суми. 

РАЗОМ: 5 балів 

  

 

Список рекомендованої літератури 

 

1. Вітлінський В. В., Верчено П. І. Аналіз, моделювання та управління 

економічним ризиком. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко.– К.: 2000. 

2. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. / В. В. Вітлінський, 

C. І. Наконечний. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – 336 с. 

3. Вітлінський  В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і 

методи його вимірювання. / В. В. Вітлінський, C. І. Наконечний, 

О. І. Шарапов. – К.: ІЗМН, 1996. 

4. Лаптєв С. М., Грушко В. І., Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Ковтун І. О., 

Любунь О. С. Основи актуарних розрахунків: Навчально-методичний 

посібник. / С. М. Лаптєв, В. І. Грушко, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов, 

І. О. Ковтун, О. С. Любунь. – К.: Алерта – Київ, 2004. 

5. Підкуйко С. І. Актуарна математика: короткотермінові моделі індивідуального 

та коллективного ризику. / С. І. Підкуйко. – Львів, 2000. 

6. Райзберг  Б. А. Предпринимательство и риск. / Б. А. Райзберг. – М.: Знание, 

1992. – 64 с. 
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7. Бочарников В. П., Репецкий С. М., Захаров К. В. Риски внешне-экономической 

деятельности предприятий / В. П. Бочарников, С. М. Репецкий, К. В. Захаров. 

– К.: ИНЭКС, 1997. – 123 с. 

8. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – 

М.: Инфра-М, 1996. – 228 с. 

9. Бачкаи Т., Месена Д., Мико Д. и др. Хозяйственный риск й методы его 

измерения / Т. Бачкаи, Д. Месена, Д. Микои др. – Экономика, 1979. 

10. Хохлов Н. В.  Управление риском: Учебное пособие для вузов. / 

Н. В. Хохлов.– М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2001. – 239 с. 

11. Ястремський О. Основи теорії економічного ризику. / О. Ястремський. – К.: 

“Артек”, 1997. – 248 с. 

 

 

 

2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ 

розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

(сем./тиж.) 

Тема 2 Загальні засади 
моделювання ризику у 
страхуванні. 

8 

звіт 1/12-15 

Тема 3 Аналіз і управління 
ризиком у страхуванні. 

5 

Тема 4 Моделі індивідуальних 
позовів. 

5 

Тема 5 Моделі динаміки 
позовів. 

5 

Тема 6 Визначення страхового 
тарифу у страхуванні 
життя. 

5   

Тема 7 Система страхових 
резервів. 

5   

Тема 8 Моделі управління 
ризиком за допомогою 
перестрахування. 

5   

Разом годин самостійної роботи 

студента 
38 
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3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Завдання 1. Існують такі дані по страховій компанії за чотири квартали звітного 

року, тис. грн.: 

Квартал Страхова сума Сума виплат 

I 32000 150 

II 32890 135 

III 34400 148 

IV 35000 142 

У звітному році умови страхування були стабільні, величина навантаження у 

тарифній ставці – 25%. З ймовірністю 0,95 розрахуйте нетто-ставку і брутто-

ставку. 

 

Завдання 2. Визначити тарифну нетто-ставку при страхуванні від пожеж, якщо 

ймовірність страхового випадку q=0,013, кількість застрахованих об'єктів N=500, 

середнє значення ступеня знищення об’єкта 5,0b , середньоквадратичне 

відхилення від середнього значення 2,0b . Рівень гарантії безпеки y  рівний 

0,9. 

 

Завдання 3. Нехай за 5 років по деякому виду страхування рівень збитковості 

становив по роках у гривнях із 100грн страхової суми: 0,24+k/100; 0,28+k/100; 

0,22+k/100; 0,27+k/100, 0,32+k/100. Визначити тарифну нетто-ставку як суму 

основної частини і ризикової надбавки у припущенні стійкості тимчасового ряду 

показників збитковості із 100 грн страхової суми. 

 

Завдання 4. Розглянемо портфель зі страховками, який представлятиме 0, 1, 2 або 

3 заявки у фіксований проміжок часу з ймовірностями 0,3; 0,2; 0,4; 0,1. 

Індивідуальна сума виплат становитиме 1, 2 або 3 з ймовірностями 0,6; 0,25 та 

0,15 відповідно. Обчислити ймовірнісну функцію густини загальної суми виплат 

за заявками. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Вітлінський В. В., Верчено П. І. Аналіз, моделювання та управління 

економічним ризиком. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко.– К.: 2000. 

2. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. / В. В. Вітлінський, 

C. І. Наконечний. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – 336 с. 

3. Вітлінський  В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і 

методи його вимірювання. / В. В. Вітлінський, C. І. Наконечний, 

О. І. Шарапов. – К.: ІЗМН, 1996. 

4. Лаптєв С. М., Грушко В. І., Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Ковтун І. О., 

Любунь О. С. Основи актуарних розрахунків: Навчально-методичний 

посібник. / С. М. Лаптєв, В. І. Грушко, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов, 

І. О. Ковтун, О. С. Любунь. – К.: Алерта – Київ, 2004. 
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5. Підкуйко С. І. Актуарна математика: короткотермінові моделі 

індивідуального та коллективного ризику. / С. І. Підкуйко. – Львів, 2000. 

6. Райзберг  Б. А. Предпринимательство и риск. / Б. А. Райзберг. – М.: Знание, 

1992. – 64 с. 

7. Бочарников В. П., Репецкий С. М., Захаров К. В. Риски внешне-

экономической деятельности предприятий / В. П. Бочарников, 

С. М. Репецкий, К. В. Захаров. – К.: ИНЭКС, 1997. – 123 с. 

8. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – 

М.: Инфра-М, 1996. – 228 с. 

9. Бачкаи Т., Месена Д., Мико Д. и др. Хозяйственный риск й методы его 

измерения / Т. Бачкаи, Д. Месена, Д. Микои др. – Экономика, 1979. 

10. Хохлов Н. В.  Управление риском: Учебное пособие для вузов. / 

Н. В. Хохлов.– М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2001. – 239 с. 

11. Ястремський О. Основи теорії економічного ризику. / О. Ястремський. – К.: 

“Артек”, 1997. – 248 с. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке актуарні розрахунки? 

2. Що таке тарифна ставка? 

3. Хто такий актуарій? 

4. За якою формулою розраховують математичне сподівання? 

5. Хто такий страхувальник? Страховик? 

6. Що таке функція розподілу? 

7. Що таке ретроцесія? 

8. Що входить до брутто-ставки? 

9. Що характеризує ліквідність? 

10. Цесіонарій – це… 

11. Що таке нетто-ставка? 

12. Цедент – це… 

13. Навантаження – це… 

14. Що характеризує рентабельність? 

15. За якою формулою розраховують середньоквадратичне відхилення? 

16. Що мають на увазі під фінансовою стійкістю? 

17. На що вказує таблиця смертності? 

18. У чому полягає відмінність між нетто- та брутто-ставкою? 

19. Що таке норма прибутковості? 

20. Для чого використовується коефіцієнт дисконтування? 

21. З чого складається нетто-ставка? 

22. З чого складається брутто-ставка? 

23. Що характеризує платоспроможність СК? 

24. Що таке перестрахування? 

25. Що показує коефіцієнт надійності страхової компанії? 

26. Що розуміють під фінансовою стійкістю страхових операцій? 

27. До навантаження входять… 

28. До брутто-ставки входять… 
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29. До нетто-ставки входять… 

30. Які нормативи встановлюють у страхуванні життя? 

31. Які нормативи встановлюють у страхуванні за ризиковими видами 

страхування? 

32. Як визначити фінансову стійкість страхових операцій? 

33. За допомогою чого визначають фінансову стійкість страхових операцій? 

34. Про що свідчить нестійкість страхових операцій? 

35. Про що свідчить стійкість страхових операцій? 

36. Що впливає на динаміку фінансової стійкості страхових операцій? 

37. Як розрахувати коефіцієнт надійності страхової компанії? 

38. Що характеризує можливість швидкого перетворення активів страхової 

компанії в готівку? 

39. Що характеризує прибутковість страхової компанії в готівку? 

40. Що таке відсотковий множник? 

41. Що таке дисконтуючий множник? 

42. Для чого використовується відсоткова ставка? 

43. Для чого використовується коефіцієнт дисконтування? 

44. На що поділяють актуарні розрахунки? 

45. Який закон розподілу найчастіше використовують в актуарних 

розрахунках? 

46. Предметом актуарних розрахунків є… 

47. Обєктом актуарних розрахунків є… 

 

Порядок оформлення та захисту самостійної роботи 

 

1. Звіт про виконання самостійної роботи подається у друкованому форматі 

на папері формату А4. 

Оформлення звіту: шрифт − Times New Roman; розмір шрифту − 14 кегель; 

інтервал між рядками − півтора; абзац − 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, 

ліве – 25 мм, праве – 15 мм; нумерація сторінок − по центру нижнього поля.  

Звіт повинен мати наступну структуру:  

- титульна сторінка (додаток А).  

- формулювання завдання.  

- розв’язок завдання. 

- висновки. 

- література. 

 

2. Самостійна робота подається викладачу не пізніше ніж за 1 тиждень до 

заліку в електронному (розв’язок завдання у програмі Microsoft Excel) та 

друкованому вигляді (звіт). 

3. Оцінка за самостійну роботу виставляється на заключному занятті з 

навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі 

змістом самостійної роботи.  

  4. Оцінка за самостійну роботу є обов’язковою складовою підсумкової 

оцінки з навчальної дисципліни. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною 

шкалою оцінювання. 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання зроблене повністю та здане вчасно, якісно оформлено 

звіт 
5 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі виконання 

самостійної роботи або неналежно оформлений звіт; 
4 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі виконання 

самостійної роботи  та немає звіту; 
3 

завдання зроблене, але є суттєві помилки в процесі виконання 

завдань самостійної роботи  та немає звіту; 
2 

завдання не виконане або тільки розпочато виконання завдань 

самостійної  роботи. 
0-1 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економічної кібернетики 

 

 

 

  

 

Самостійна робота № ___ 

 

з дисципліни 

 

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ 

 

 

тема «___________________________________» 

 

 

 

 

 

Виконав:  

 

Перевірив:  

 

 

 

 

 

Львів – 201_ 


