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Силабус навчальної дисципліни 

«АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність: 051 «Економіка»  

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 «Соціальна та поведінкові науки» 

051 «Економіка» 

Викладачі дисципліни Задорожна Анна Володимирівна, к.ф.-м.н., доцент, доцент 

кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 

Контактна інформація 

викладачів 

Моб. телефон: +38(098)-26-24-403 

Електронні скриньки: an_zador@ukr.net; anna.zadorozhna@lnu.edu.ua 

Viber: 098-26-24-403;   

Сторінка викладача:  

https://financial.lnu.edu.ua/employee/zadorozhna-anna-

volodymyrivna 

Місце знаходження: м. Львів, вул. Коперника, 3; кім. 508 

(кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики) 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Щочетверга, 15:00-16:20 год. (вул. Коперника, 3, ауд. 302)  

Консультації в день проведення лекцій/лабораторних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Можливі онлайн консультації через Skype, Viber, Telegram. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електрон-

ну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://financial.lnu.edu.ua/course/aktuarni-rozrahunky-6-kurs 

Платформа MOODLE: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої 

освіти необхідні знання для набуття і прикладного 

використання компетентностей, обов’язкових для того, щоби 

стати фахівцем із застосування інформаційних технологій у 

різних сегментах економіки, управління й бізнесу, розробки 

універсальних й спеціалізованих комп’ютерних програм, умінні 

розв’язувати економічні задачі, а також посісти конкуренто-

здатну позицію на ринку праці. Тому у курсі вивчається  

методологія актуарних розрахунків, яка реалізується за 

допомогою програмних додатків. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Актуарні розрахунки» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 051 «Економіка» для освітньої 

програми «Інформаційні технології в бізнесі», яка викладається 

в ІІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php


Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової  дисципліни «Актуарні 

розрахунки» є формування системи фундаментальних знань 

щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і 

методів, що регламентують відносини між страховиками і 

страхувальниками. 

Основні завдання дисципліни «Актуарні розрахунки» – 

вивчення загальних принципів та інструментаріїв побудови 

моделей теорії ризику в страхуванні для обчислення фінансово-

економічних показників у страховій справі. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 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-джерела: 

1. http://www.management.com.ua/ 

2. www.rada.kiev.ua – сервер Верховної Ради України 

3. www.usfa.kiev.ua – сервер Українського товариства 

фінансових аналітиків 

4. www.economeister.corn – фінансова інформація 

5. www.rayter.corn – фінансова інформація 

http://www.management.com.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.economeister.corn/
http://www.rayter.corn/


6. www.europrimex.corn – фінансова інформація 

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

8. www.ft.corn – сервер видання “Financial Times”. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати 

 основні математичні і статистичні закономірності, що 

визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній 

і страхувальників; принципи забезпечення стійкості 

операцій з ризикових видів  і особового страхування; 

  основи актуарних розрахунків, що є базою фінансового 

забезпечення виконання страхових зобов’язань страховика; 

 методики розрахунку нетто- та брутто-премій за договорами 

загального та довгострокового страхування, методів 

формування та управління страховими резервами з 

урахуванням фінансової надійності страховика; 

 основні математичні і статистичні закономірності, що 

визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній 

і страхувальників; 

  принципи забезпечення стійкості операцій з ризикових 

видів  і особового страхування; 

  теорію і практику побудови тарифних ставок та 

формування резерву внесків; 

  теорію і практику побудови тарифних ставок та 

формування резерву внесків. 

б) уміти 

 застосовувати основні параметри та методи апарату 

актуарних розрахунків у визначенні страхових премій за 

договорами загального та довгострокового страхування; 

 організовувати та здійснювати збір, моніторинг та аналіз 

вихідних статистичних даних, необхідних для розрахунку 

страхових тарифів, премій, ануїтетів та інших актуарних 

величин;  

 розраховувати та корегувати величини математичних та 

технічних резервів страховика у відповідності зі зміною 

ступеня ризикованості; 

 використовувати кількісні методи в економіці та 

моделювати економічні процеси; 

 визначати оптимальний страховий договір. 

Ключові слова Актуарні розрахунки, страхова премія, резерв внесків, 

страховий договір, тарифна ставка, страхувальник, нетто-

премія, брутто-премія, страхове зобов’язання. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем. 

Викладання навчальної дисципліни передбачає поєднання тра-

диційних форм аудиторного навчання з елементами електрон-

ного навчання, в якому використовуються спеціальні інформа-

ційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, 

http://www.europrimex.corn/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ft.corn/


інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п. 

Теми Подано у формі Схеми курсу 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру /комбінований (відповідь + письмовий 

тест). 

Оцінка складається із суми кількості балів, нарахованих за 

поточну успішність протягом семестру (здачу лабораторних 

робіт, виконання самостійних робіт та індивідуального 

завдання) та балів, отриманих за здачу екзамену. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Актуарні розрахунки» базується на 

загальних знаннях дисциплін «Математичні методи і моделі 

ринкової економіки», «Інформаційні системи в управлінні», 

«Мікроекономічний аналіз», «Макроекономічний аналіз»,  

«Методологія економічних наукових досліджень», «Прикладна 

економетрія», «Технології антикризового та інтелектуального 

управління бізнесом». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекція-бесіда, лекція-візуалізація, колаборативне 

навчання (форми – групові проекти, спільні розробки і т. д.), 

проектно-орієнтоване навчання, навчальна дискусія, мозкова 

атака, кейс-метод, демонстрування, самостійна робота, лабора-

торні роботи, метод порівняння, метод узагальнення, метод 

конкретизації, метод виокремлення основного, обговорення, 

робота над помилками. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних 

програм і операційних систем. 

Мультимедійна дошка, проектор. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• лабораторні/самостійні тощо: 45% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 45;  

• контрольна робота: 5% семестрової оцінки;  

максимальна кількість балів – 5;  

• екзамен: 50% семестрової оцінки (максимальна кількість балів 

– 50). 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в практичній (письмовій) роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і лабораторні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 



зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність 

на заняттях та активність студента під час лабораторного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

     Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до екзамену. 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. 

6. Таблична модель поведінки клієнта страхової компанії. 

7. Аналіз рівноваги особи, яка страхується. 

8. Аналіз тактики страхової компанії. 

9. Склад і структура страхового тарифу.  

10. Визначення тарифної нетто-ставки з діючих ризикових 

видів страхування. 

11. Розрахунок страхових тарифів із страхування від окремих 

ризиків. 

12. Розрахунок нормативів з окремих видів страхування. 

13. Визначення тарифних ставок для нових видів страхування. 

14. Удосконалення тарифних ставок з добровільних ризикових 

видів страхування. 

15. Фінансова стійкість страхових операцій і методи її 

забезпечення. 

16. Динамічні показники надійності страхових операцій. 

17. Моделі випадкових змінних індивідуальних сум виплат за 

заявками.  

18. Суми незалежних випадкових змінних.  

19. Наближення для розподілу суми незалежних випадкових 

змінних.  

20. Застосування моделі індивідуального ризику до задач 

страхування. 

21. Розподіл випадкової суми виплат за заявками.  

22. Розподіл суми заявок на виплати.  

23. Розподіл індивідуальних сум виплат за заявками.  

24. Властивості мішаного пуасонівського розподілу.  

25. Наближення розподілу випадкової суми виплат за 

заявками. 

26. Історія страхування життя і виникнення наукових методів 



обчислення розмірів страхового фонду.  

27. Особливості побудови тарифної ставки по страхуванню 

життя та її структура.  

28. Таблиця смертності. 

29. Норма прибутковості.  

30. Математичні основи побудови резерву внесків по 

страхуванню життя.  

31. Методи оцінки програм капіталовкладень.  

32. Грошова вартість капіталу у конкретний момент часу. 

33. Вибір рішення при розміщенні резерву внесків. 

34. Актуарний підхід до оцінки результатів перестрахування.  

35. Форми перестрахування.  

36. Технічний аналіз випадкової величини показника 

результатів.  

37. Коефіцієнт безпеки ймовірності розорення.  

38. Перестрахування річного ексцедента чи збитків ексцедента 

збитковості. 

39. Аналіз рівноваги особи, яка страхується.  

40. Аналіз тактики страхової компанії. 

41. Модель взаємовигідності страхового контракту. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 



Схема курсу 
Тиждень 

/ дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год. Термін 

виконання 

 

1 2 3 4 5 6 

Тиж. 1 

 

2 год. 

 

Тема 1. Цілі та інструментарії актуарних розрахунків. 

Історія виникнення актуарних розрахунків. Сутність, 

особливості та завдання актуарних розрахунків. 

Методологічні питання актуарних розрахунків. Тарифна 

політика в галузі страхування. Принципи диференціації 

страхових тарифів. 

Лекція Осн. [1-11]. 

Інт. [1-5]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 1 

 

2 год. 

 

Тема 1. Цілі та інструментарії актуарних розрахунків. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн. [1-11]. 

Інт. [1-8]. 

Визначення 

тарифної нетто-

ставки з 

добровільних 

ризикових видів 

страхування. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 2 

 

2 год. 

 

Тема 2. Загальні засади моделювання ризику у страхуванні. 

Моделювання ризику у страхуванні за аналогією до інших 

об'єктів або компаній. Моделювання ризику з 

використанням математичної статистики і розрахунку 

дохідності. Аналіз тактики страхової компанії. 

Удосконалення тарифних ставок з добровільних ризикових 

видів страхування. 

Лекція Осн.[1-6, 8,9]. 

Інт. [1-5]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 2 

 

2 год. 

 

Тема 2. Загальні засади моделювання ризику у страхуванні. Лабораторна 

робота 

Осн.[1-6, 8,9]. 

Інт. [1-5]. 

Визначення 

тарифних ставок 

з ризикових видів 

страхування. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 3 

 

Тема 3. Аналіз і управління ризиком у страхуванні. 

Аналіз тактики страхової компанії. Удосконалення 

Лекція Осн.[1-6, 8,9]. 

Інт. [3-8]. 

Опрацювати 

лекційний 

До 

проведення 



1 2 3 4 5 6 

2 год. 

 

тарифних ставок з добровільних ризикових видів 

страхування. 

 матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття. 

2 год. 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 3 

 

2 год. 

 

Тема 2. Загальні засади моделювання ризику у страхуванні. Лабораторна 

робота 

Осн.[1-6, 8,9]. 

Інт. [1-5]. 

Обчислення 

ризикової 

надбавки. 
2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 4 

 

2 год. 

 

Тема 4. Моделі індивідуальних позовів. 

Моделі випадкових змінних індивідуальних сум виплат за 

заявками. Суми незалежних випадкових змінних. 

Наближення для розподілу суми незалежних випадкових 

змінних. Застосування моделі індивідуального ризику до 

задач страхування. 

 Тема 5. Моделі динаміки позовів. 

Розподіл випадкової суми виплат за заявками. Розподіл 

суми заявок на виплати. Розподіл індивідуальних сум 

виплат за  заявками. Властивості мішаного пуасонівського 

розподілу. Наближення розподілу випадкової суми виплат 

за заявками. 

Лекція Осн. [1, 4, 5]. 

Інт. [3-8]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тиж. 4 

 

2 год. 

 

Тема 3. Аналіз і управління ризиком у страхуванні. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн.[1-6, 8,9]. 

Інт. [3-8]. 

 

Статистичні 

показники 

надійності 

страхових 

компаній. 
2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 5 

 

2 год. 

 

Тема 6. Визначення страхового тарифу у страхуванні життя. 

Історія страхування життя і виникнення наукових методів 

обчислення розмірів страхового фонду. Особливості 

побудови тарифної ставки по страхуванню життя та її 

Лекція Осн. [3-11]. 

Дод. [1-4,6,8]. 

Інт. [3-5]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 



1 2 3 4 5 6 

структура. Таблиця смертності. Норма прибутковості. лабораторного 

заняття. 

2 год. 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 5 

 

2 год. 

 

Тема 3. Аналіз і управління ризиком у страхуванні. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн.[2-4,  

8-11]. 

Інт. [3-8]. 

 

Фінансова 

стійкість 

страхових 

операцій. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 6 

 

2 год. 

 

Тема 7. Система страхових резервів. 

Математичні основи побудови резерву внесків по 

страхуванню життя. Методи оцінки програм 

капіталовкладень. Грошова вартість капіталу у конкретний 

момент часу. Вибір рішення при розміщенні резерву 

внесків. 

Лекція Осн. [3-11]. 

Інт. [1-8]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 6 

 

2 год. 

 

Тема 6. Визначення страхового тарифу у страхуванні життя. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн. [3-11]. 

Інт. [1-8]. 

Визначення 

ймовірнісної 

функції густини 

розподілу 

випадкової суми 

виплат за 

заявками 

страхової 

компанії. 
2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 7 

 

2 год. 

 

Тема 8. Моделі управління ризиком за допомогою 

перестрахування. 

Актуарний підхід до оцінки результатів перестрахування. 

Форми перестрахування. Технічний аналіз випадкової 

величини показника результатів. Коефіцієнт безпеки 

ймовірності розорення. Перестрахування річного 

ексцедента чи збитків ексцедента збитковості. 

Лекція Осн. [3-11]. 

Інт. [1-8]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

 



1 2 3 4 5 6 

 

Тиж. 7 

 

2 год. 

 

Тема 6. Визначення страхового тарифу у страхуванні життя. 

 

Лабораторна 

робота  

Осн. [3-11]. 

Інт. [3-8]. 

Визначення 

одноразової 

нетто-ставки на 

дожиття по 

змішаному 

страхуванню 

життя. 
2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 8 

 

2 год. 

 

Тема 9. Моделі рівноваги страхового ринку. 

Аналіз рівноваги особи, яка страхується. Модель взаємо-

вигідності страхового контракту. 

Лекція Осн. [3-11]. 

Інт. [1-8]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 8 

 

2 год. 

 

Контрольна робота Тестування  Осн. [1-11]. 

Інт. [1-8]. 

Виконання 

індивідуальних 

практ.завдань, 

тестових завдань. 

2 год. 

Згідно 

розкладу 

 

 

Викладач____________ А.В. Задорожна 


