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Конспект лекції № 1 

 
Тема № 1. Цілі та інструментарії актуарних розрахунків.  

                                                                          

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з основними поняттями актуарних розрахунків____________________ 

 

План лекції: 

1. Історія виникнення актуарних розрахунків.  

2. Сутність, особливості та завдання актуарних розрахунків.  

3. Методологічні питання актуарних розрахунків.  

4. Тарифна політика в галузі страхування.  

5. Принципи диференціації страхових тарифів. 

 

Опорні поняття: страхування, актуарні розрахунки, актуарій, тариф, навантаження  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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. 

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. 

Інтернет ресурси:  

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Історія виникнення актуарних розрахунків.  

Історія страхування нараховує щонайменше 20 сторіч. Однак воно могло одержати 

широкий розвиток лише після встановлення основних положень математичної теорії 

ймовірностей і нагромадження досить надійних статистичних даних. З появою цих передумов 

відкрилася можливість розробки техніки страхових розрахунків по довгострокових і 

короткострокових операціях страхування життя і майна, тобто, актуарних розрахунків. 

Слово "актуарій" походить від латинського "actuarium", що  спочатку означало службовця 

відділу запису актів громадянського стану. Пізніше воно закріпилося за визначеною 

професійною групою працівників страхової системи. 

Основи теорії актуарних розрахунків були закладені у XVII ст. роботами вчених Д. 

Граунта, Яна де Вітта, Є. Галлея. 

Розвитку актуарної техніки сприяло відкриття 1762 р. у Лондоні страхового товариства 

"Еквітебл". На противагу раніше діючим страховим товариствам, "Еквітебл" запровадив із 

страхування на випадок смерті диференційовані по вікових групах тарифи страхових платежів, 

побудовані на основі таблиць смертності. За прикладом товариства "Еквітебл" пішли інші 

страхові товариства спочатку в Англії, а потім і в інших країнах. 

Згодом вони накопичили великий статистичний матеріал, що дозволило постійно 

уточнювати тарифні ставки й удосконалювати техніку страхових розрахунків. У процесі цієї 

роботи були створені кваліфіковані кадри страхових математиків (актуаріїв), виникла спеціальна 

наукова література. 

1849 р. у Лондоні був заснований існуючий і зараз інститут актуаріїв (його членами були 

усі фахівці цього профілю), у завдання якого входила розробка техніки страхових розрахунків та 

підготовка нових кадрів страхових математиків, попит на яких із розвитком страхових операцій 

безупинно зростав. 

У цей час подібні науково-технічні установи існують у більшості країн. Так, інститут 

актуаріїв у США нараховує близько 12 тис. чол., у Великобританії- 5,5 тис, у Японії- 2 тис. чол. 

У більшості промислово розвинених країн актуарії виділені у самостійну професійну групу. 

Чисельність зайнятих у цій сфері працівників відображається в національних цензових звітах по 

праці. 

Тепер актуарій - одна з найбільш престижних професій у західних країнах, про що 

свідчать проведені газетами "Нью-Йорк Тайме" і "Крисчиен Сайенс Монітор" опитування молоді 

США про найбільш привабливі з їхнього погляду професії. 



 

 

 

 

Широкий розвиток страхування отримало, починаючи із середини XIX ст. Із 

розширенням кола актуарних проблем, що представляють інтерес для всіх страхових компаній, у 

1889 р. була утворена Міжнародна асоціація актуаріїв (ІАА). У 1895 р. під її керівництвом у 

Брюсселі відбувся І Міжнародний конгрес актуаріїв. 

VIII (що не відбувся) конгрес планували провести у 1915 р. у С.-Петербурзі, що свідчило 

про міжнародний авторитет російської актуарної школи, до складу якої входили В. Граве, Н. 

Лунський, В. Малишевський, С. Салевич та інші фахівці.  

Міжнародні конгреси актуаріїв (ІСА) - одна з найважливих подій у галузі страхової 

науки. Вони проводяться раз у три-чотири роки. До їх функцій входить обмін передовим 

досвідом у галузі актуарної теорії, уніфікація методів актуарних розрахунків і актуарної 

символіки (останній варіант такої символіки був прийнятий на XIV конгресі, що відбувся в 

Мадриді 1954 р.).  

Завдання актуарних служб страхових компаній полягає у розробці комплексу 

спеціальних економіко-математичних методів калькулювання системи тарифних ставок і резервів 

внесків із усіх видів особового та майнового страхування, визначенні системи нормативів у 

галузі перестрахування, організації оптимальної інвестиційної політики за рахунок коштів фондів 

особового і пенсійного страхування і т. ін. 

Зараз у промислово розвинених країнах актуарії працюють у компаніях страхування 

життя; у компаніях, які займаються майновим страхуванням; у пенсійних фондах; у 

перестраховувальних товариствах; в органах страхового нагляду. 

Актуарії, що працюють у компаніях, пов'язаних з особовим і майновим страхуванням, 

зайняті: 

• визначенням ймовірностей настання страхових подій (передусім йдеться про 

розробку різних варіантів таблиць смертності, диференційованих по видах 

страхування і типах самих таблиць); 

• розрахунками системи тарифних ставок як нетто, так і брутто. Останнє вимагає 

вибору методу визначення величини навантаження у складі тарифної ставки, що 

найбільш адекватно відбиває прийняту в страховій компанії систему комісійної 

винагороди страхових агентів, лікарів-експертів і т. ін.; 

• визначенням найбільш ефективного для страхової компанії методу (метод Уілмера, 

метод Спрага, метод Хекнера тощо) розрахунку резерву внесків, що забезпечує 

фінансову стійкість проведених операцій із страхування; 

• аналізом так званого перерозподіленого прибутку страхової компанії, що включає 

в себе визначення найбільш важливих джерел його утворення; 

• вибором найбільш ефективної інвестиційної політики, що вимагає розробки 



 

 

 

 

спеціальних актуарних методів визначення рівня платоспроможності страховика, 

мінімально припустимого рівня ліквідності його активів і т.ін. 

Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 2 

 
Тема № 2. Загальні засади моделювання ризику у страхуванні. 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з особливостями моделювання ризику у страховій компанії. 

 

План лекції: 

1. Моделювання ризику у страхуванні за аналогією до інших об'єктів або компаній.  

2. Моделювання ризику з використанням математичної статистики і розрахунку дохідності.  

 

Опорні поняття: страхування, актуарні розрахунки, актуарій, тарифна ставка 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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. 

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. 

Інтернет ресурси:   

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.economeister.corn/
http://www.rayter.corn/
http://www.europrimex.corn/
http://www.bank.gov.ua/


 

 

 

 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Моделювання ризику у страхуванні за аналогією до інших об'єктів або компаній.  

Прибуток страхової компанії - це різниця між страховими внесками клієнтів та їх 

винагородами у разі страхових випадків. Звідси, прибуток страхової компанії є випадковою 

величиною, оскільки кожен клієнт може як збільшувати, так і зменшувати прибуток страхової 

компанії залежно від того, трапився чи ні страховий випадок. 

Позначимо через s індекс клієнта страхової компанії. Їх кількість позначимо через N. 

Запровадимо спеціальну випадкову величину Is - індекс страхового випадку клієнта s. Is дорівнює 

1, якщо має місце страховий випадок для клієнта s, і 0 у протилежному випадку. Тоді прибуток 

страхової компанії становитиме величину: 

  ),,()1(
1

qrxqIrI s

N

s
ss



  

де ),( qrxs  - обсяг страхування з боку клієнта s за питомого страхового внеску r та питомої 

страхової винагороди q. 

Будемо виходити з того, що страхова компанія прагне до максимізації сподіваної 

корисності прибутку й обирає параметри страхування r, q саме з цих міркувань. Якщо через v 

позначити функцію корисності прибутку страхової компанії, то сподівана корисність прибутку 

дорівнюватиме: 

Продовжити  перегляд 

  

Конспект лекції № 3 

 
Тема № 3. Аналіз і управління ризиком у страхуванні. 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з особливостями управління ризиком у страховій компанії, навчитися 

аналізувати тактику страхової компанії. 

 

План лекції: 

1. Аналіз тактики страхової компанії.  

2. Удосконалення тарифних ставок з добровільних ризикових видів страхування. 

 

http://www.ft.corn/
http://www.usfa.kiev.ua/
https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

Опорні поняття: страхування, актуарні розрахунки, актуарій, тариф, навантаження  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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. 

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. 

Інтернет ресурси:  

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Аналіз тактики страхової компанії.  

Нехай клієнт страхової компанії є власником певного активу (майно, внесок у банк, 

людський капітал), величина якого виражається у грошовій формі. Величину активу будемо 

позначати через А. 

Можливий страховий випадок, коли клієнт втрачає актив або його частку. Це може бути у 

випадку стихійного лиха, пограбування, банкрутства фінансової установи, якій клієнт довірив свій 

актив, несприятливої кон'юнктури ринку, втрати працездатності внаслідок виробничої або 

http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.economeister.corn/
http://www.rayter.corn/
http://www.europrimex.corn/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ft.corn/
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побутової травми. Будемо розглядати спрощений випадок, коли актив або повністю 

недоторканий, або повністю вилучений. 

Припускається, що клієнт може оцінити імовірність страхового випадку. Позначатимемо її 

через π; 

Для того щоб бути більш певним у своєму майбутньому, власник активу може звернутись 

до страхової компанії й застрахувати актив або його частку. 

Компанія пропонує такі умови страхування:  

Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 4 

 
Тема № 4-5. Моделі індивідуальних позовів. Моделі динаміки позовів. 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з основними поняттями актуарних розрахунків____________________ 

 

План лекції: 

1. Моделі випадкових змінних індивідуальних сум виплат за заявками.  

2. Суми незалежних випадкових змінних.  

3. Наближення для розподілу суми незалежних випадкових змінних. Застосування моделі 

індивідуального ризику до задач страхування. 

4. Розподіл випадкової суми виплат за заявками. Розподіл суми заявок на виплати. Розподіл 

індивідуальних сум виплат за  заявками.  

5. Властивості мішаного пуасонівського розподілу. Наближення розподілу випадкової суми 

виплат за заявками. 

 

Опорні поняття: страхування, актуарні розрахунки, моделі позовів.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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. 

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. 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

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. 

Інтернет ресурси:   

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Моделі випадкових змінних індивідуальних сум виплат за заявками. 

Елементарною складовою фінансового ризику страхової компанії є індивідуальний позов. 

Залежно від ситуації іноді під індивідуальним позовом розуміють будь-який конкретний позов, а 

іноді – позов, породжений однією страховою угодою. У деяких випадках (наприклад, при 

страхуванні життя) угода може призвести тільки до одного позову. В інших прикладах (скажімо, 

при страхуванні автомобілів) одна угода за час своєї дії може спричинити декілька позовів. Тому 

теорія ризику починається з побудови моделей для індивідуальних позовів. У межах теорії ризику 

цікавляться лише розміром індивідуального позову X, виміряного в певних грошових одиницях. 

Продовжити  перегляд 

  

Конспект лекції № 5 

 
Тема № 6. Визначення страхового тарифу у страхуванні життя 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з основами визначення страхового тарифу у страхуванні життя______ 

 

План лекції: 

1. Історія страхування життя і виникнення наукових методів обчислення розмірів страхового 

фонду.  

2. Особливості побудови тарифної ставки по страхуванню життя та її структура.  

3. Таблиця смертності. Норма прибутковості. 
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Опорні поняття: страхування, страховий тариф, страхування життя  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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. 

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. 

Інтернет ресурси:   

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Історія страхування життя і виникнення наукових методів обчислення розмірів 

страхового фонду. 

Історія страхування життя налічує приблизно 2000 років. Грошові фонди для благодійних 

цілей у древній Індії, комунальні установи древніх іудеїв, колегії Римської імперії - це його 

зародкові форми. Організації, подібні до римських колегій, існували в епоху середніх віків у 

цехах і гільдіях. Надаючи матеріальну підтримку своїм членам у скрутних випадках, вони 

піклувалися також про забезпечення близьких померлого. 
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У докапіталістичних формаціях страхування знаходилося в зародку. Господарство тієї 

епохи мало натуральний характер. Кожен рабовласник чи феодал у натуральній, а іноді й у 

грошовій формі зберігав у себе спеціальний "страховий фонд". 

Страхування засноване на участі окремих господарств та осіб у створенні єдиного 

страхового фонду. За самою своєю природою воно несумісне з замкнутістю натурального 

господарства. Поява страхування в докапіталістичних формаціях припускає порушення цієї 

замкнутості. А порушувалася вона насамперед у сфері торгівлі й ремесла, простого 

товарного виробництва. Але оскільки товарне виробництво і торгівля в економіці тієї епохи 

відігравали другорядну роль, страхування не одержало широкого поширення. 

 Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 6 

 
Тема № 7. Система страхових резервів. 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з основами побудови  страхових резервів._________________________ 

 

План лекції: 

1. Математичні основи побудови резерву внесків по страхуванню життя.  

2. Методи оцінки програм капіталовкладень.  

3. Грошова вартість капіталу у конкретний момент часу.  

4. Вибір рішення при розміщенні резерву внесків. 

 

Опорні поняття: страхування, страховий резерв.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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. 

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. 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

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. 

Інтернет ресурси:   

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Математичні основи побудови резерву внесків по страхуванню життя. 

Для забезпечення діяльності страховик створює певні резерви, що призначені 

забезпечити виконання зобов’язань страховика за майбутніми виплатами страхових сум і 

страхового відшкодування, підвищити надійність та платоспроможність страхової компанії.  

Окрім того, страховики можуть створювати резерви для фінансування заходів по 

попередженню настання страхових випадків та інші резерви. А із нерозподіленого прибутку 

створюються вільні резерви.  

Для забезпечення виконання страховиками зобов’язань щодо окремих видів 

обов’язкового страхування страховики можуть утворювати централізовані страхові резервні 

фонди та органи, які здійснюють управління цими фондами.  

Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 7 

 
Тема № 8. Моделі управління ризиком за допомогою перестрахування. 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з основними підходами до перестрахування.____________________ 

 

План лекції: 

1. Актуарний підхід до оцінки результатів перестрахування. Форми перестрахування.  

2. Технічний аналіз випадкової величини показника результатів.  

3. Коефіцієнт безпеки ймовірності розорення.  

http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.economeister.corn/
http://www.rayter.corn/
http://www.europrimex.corn/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ft.corn/
http://www.usfa.kiev.ua/
https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

4. Перестрахування річного ексцедента чи збитків ексцедента збитковості. 

 

Опорні поняття: перестрахування, коефіцієнт безпеки ймовірності розорення, ексцедент.   

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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. 

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. 

Інтернет ресурси:   

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Актуарний підхід до оцінки результатів перестрахування. Форми перестрахування.  

Було запропоновано багато визначень, скоріше синтетичних, ніж точних, щоб визначити 

цю дійсно складну галузь. Іноді цю галузь називають "страхуванням страховика". Техніка 

перестрахування не нова, оскільки в морському страхуванні відомий договір перестрахування, 

який датується 1370 р., і стосується перевезень між Генуєю і Нідерландами. 

Галузь перестрахування складна і має, насамперед, дуже важливі технічні, юридичні і 

фінансові аспекти. Галузь перестрахування є гнучкою і живою. З'являються нові форми, такі як 

http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.economeister.corn/
http://www.rayter.corn/
http://www.europrimex.corn/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ft.corn/
http://www.usfa.kiev.ua/


 

 

 

 

"фінансове перестрахування", що добре підходить для того, щоб "поліпшувати" рахунки 

цедента. 

Однак, перш ніж розглядати, як конкретне перестрахування використовується у випадку 

масових ризиків, наприклад, страхування транспортних засобів, відповідальності і майна, або у 

випадку, коли ризики значно відрізняються, наприклад, як ризики підприємств, корисно 

відповісти на запитання: чому страховик перестраховується? 

Страховик по самій природі своєї діяльності ризикує отримати свій рахунок страхової 

діяльності неврівноваженим не тільки від звичайних причин, пов'язаних з рівновагою 

управління, як будь-яка комерційна фірма, цю працює на конкретному ринку, але так само 

внаслідок такої специфічної причини як можливість: 

• відхилень між сукупністю ризиків, по яких компанія веде справи, і сукупністю, що 

послужила базою для визначення тарифів; 

• “недостатності” тарифів через непередбачений технічний, соціальний або 

економічний розвиток; 

• одержати протягом даного звітного періоду кількість страхових випадків, що 

перевищує результати минулих років; 

• помилки при оцінці максимально можливого збитку чи збитку, на який можна 

розумно розраховувати, тобто при оцінці бази для визначення тієї частини, яку компанія 

вирішує прийняти за конкретним ризиком; 

 Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 8 

 
Тема № 1. Моделі рівноваги страхового ринку. 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження 

операцій”, “Моделювання економіки” та “Моделювання економічної динаміки”. 

 

Мета лекції  ознайомитися з моделями рівноваги страхового ринку.__________________________ 

 

План лекції: 

1. Аналіз рівноваги особи, яка страхується.  

2. Модель взаємовигідності страхового контракту. 

 

Опорні поняття: страхування, актуарні розрахунки, актуарій, тариф, навантаження  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

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

В. В. Вітлінський, П. І. Верченко.– К.: 2000. 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

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. 

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. 

Інтернет ресурси:   

 www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства фінансових аналітиків 

 www.economeister.corn – фінансова інформація 

 www.rayter.corn – фінансова інформація 

 www.europrimex.corn – фінансова інформація 

 www.bank.gov.ua – сервер Національного банку України 

 www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”.www.usfa.kiev.ua – сервер Українського 

товариства фінансових аналітиків 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Аналіз рівноваги особи, яка страхується. 

Нагадаємо введені  позначення позначення:  

 А - величина активу клієнта;  

 π - імовірність страхового випадку; 

 r - питомий страховий внесок (плата страховій компанії за кожну одиницю 

застрахованого майна); 

 q - питома страхова винагорода (відшкодування страховою компанією, яке припадає 

на кожну одиницю застрахованого активу). Додатково позначимо через 

 х -  величину страхованого активу (її обирає клієнт страхової компанії);  

 и(∙) - функцію корисності за Нейманом-Моргенштерном клієнта, яка визначена на залишку 

активу після страхового випадку. 

http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.economeister.corn/
http://www.rayter.corn/
http://www.europrimex.corn/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ft.corn/
http://www.usfa.kiev.ua/


 

 

 

 

Якщо трапиться страховий випадок, то страхова компанія відшкодує клієнтові величину 

qx. Отже, якщо клієнт застрахував х одиниць активу, й трапився страховий випадок, то у клієнта 

залишається qx. За решту компанія відповідальності не несе. Якщо ж страхового випадку не буде, 

то залишок активу становитиме величину А - rх.   Корисність у разі страхового випадку становить 

величину u(qx), в протилежному випадку - и(А - rх). Сподівана корисність за обсягу страхування х 

дорівнюватиме величині ).()1()()( rxAuqxuxU    Поведінка клієнта описуватиметься 

моделлю:   max,)()1()()(  rxAuqxuxU       .0 Ax                         

Продовжити  перегляд 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U

