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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсягдисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 4; семестр – 8; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

інтерактивних технологій 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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Денна ІV VІII 4/120 50 26 - 24 - 70 - + - 

2. Викладачі 

Кишакевич Богдан Юрійович 

E-mail: b_kyshakevych@ukr.net 

доктор економічних наук, професор 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування у майбутніх спеціалістів теоретичних знань та 

практичних навиків з актуарних розрахунків, що є одним з найважливіших розділів страхування, 

яке спрямоване на захист майнових інтересів юридичних та фізичних осіб. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аналіз фондових ринків та інвестиційних 

процесів»студент повинен: 

- Знати наукові основи аналізу страхового ринку; 

- Володіти знаннями щодо застосування методології актуарних розрахунків; 

- Вміти   розраховувати страхові тарифи із страхування окремих видів ризиків; 

- Ухвалювати управлінські рішення з метою оптимізації економічних результатів діяльності та 

забезпечувати умови їх реалізації; 

- Прагнути до   безперервного самостійного навчання, освоєння нових знань, оволодіння та 

обміну передовим досвідом в галузі страхування, та вміти його використовувати.3. 

Компетентності. 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- Здатність до вироблення навичок статистичного узагальнення та аналізу даних стосовно 

практичної діяльності підприємств і галузей. 



Фахові компетентності: 

- Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

- Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

- Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин. 

- Аналізувати та моделювати економічний ризик. 

Програмні результати навчання: 

- Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державноївлади). 

- Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів зекономіки. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Гроші і кредит», «Фінанси», «Статистика», «Облік і аудит». 

4. Програма дисципліни. 

1. Вступ. 

Історія виникнення актуарних розрахунків. Суть та завдання актуарних розрахунків. Страхова 

діяльність, як різновид економічної діяльності. Сутність, принципи та роль страхування. 

Ризикова функція, функція заощадження коштів, інвестиційна та превентивна функція. Поняття 

страхового ризику. Страховий інтерес та страхові відшкодування. Франшиза. Суброгація та 

контрибуція. Принцип диверсифікації. 

Страхові події. Завдання актуарних розрахунків. Класифікація актуарних розрахунків. 

Методологічні питання актуарних розрахунків. Тарифна політика в галузі страхування. 

Принципи диференціації страхових тарифів. 

2. Елементи математичного і статистичного апарату. 

Історія виникнення і розвитку теорії ймовірностей. Основні поняття і теореми. Елементи 

фінансової математики. Відсотки. Відсоткові ставки. Дисконтування. Фінансові ренти. Середні 

величини і показники варіації. Показники страхової статистики. Вигідна властивість середнього 

відхилення. 

3. Основи тарифних розрахунків з ризикових видів страхування. 

Структура страхової премії: брутто-премія, нетто-премія, ризикова премія, ризикова надбавка, 

навантаження. Розрахунок ризикової премії. Використання функції корисності в актуарних 

розрахунках. 

Склад і структура страхового тарифу. Визначення тарифної нетто-ставки з діючих ризикових 

видів страхування. Розрахунок страхових тарифів із страхування від окремих ризиків. 

Розрахунок нормативів з окремих видів страхування. Визначення тарифних ставок для нових 

видів страхування. Удосконалення тарифних ставок з добровільних ризикових видів 

страхування. Фінансова стійкість страхових операцій і методи її забезпечення. Статистичні 

показники надійності страхових компаній. 

4.Основи тарифних розрахунків страхування життя. 

Історія страхування життя і виникнення наукових методів обчислення розмірів страхового 

фонду. Особливості побудови тарифної ставки по страхуванню життя і її структура. Таблиця 

смертності. Норма прибутковості. Тарифні ставки по змішаному страхуванню життя. 

Комутаційні числа. Річна нетто – ставка. Брутто – ставки. Перерахування страхових внесків у 

зв’язку зі зміною умов страхування. Математичні основи побудови резерву внесків по 

страхуванню життя. Методи оцінки програм капіталовкладень. Грошова вартість капіталу у 

конкретні моменти часу. Вибір рішення при розміщенні резерву внесків. 

5.  Перестрахування. 

Поняття перестрахування. Актуарний підхід до оцінки результатів перестрахування. Форми 

перестрахування. Технічний аналіз випадкової величини показника результатів. Вплив кількості 

ризиків на стандартне відхилення показника результатів. Формування портфеля. Коефіцієнт 

безпеки ймовірності розорення. Перестрахування річного ексцедента чи збитків ексцедента 

збитковості (величини збитків, ділених на суму премій). Приклад програми перестрахування для 

випадку масових ризиків. Приклад програми перестрахування промислових ризиків. Промислові 

ризики. 



6.Актуарні розрахунки в страхуванні життя та пенсій 

Основні поняття та фінансові показники. Ефективна процентна ставка і принципи нарахування 

відсотків. Накопичення. Номінальні процентні ставки. Наведена цінність грошей. Коефіцієнт 

дисконтування. Фінансові ренти. Детерміновані постійні ренти, зростаючі та спадні ренти. 

Наведена вартість на початок і на кінець розрахунків. 

Демографічні основи страхування життя та пенсій. Дискретні характеристики тривалості життя. 

Функція дожиття, крива смертей. Інтенсивність смертності і її зв'язок  з функцією дожиття.  

7. Розрахунок страхових премій і оцінка резервів в договорах страхування життя та пенсій 

Теорія формування тарифної ставки та оцінка резервів. Специфіка страхування життя. 

Класифікація договорів страхування життя. Особливості розрахунку премій у страхуванні життя. 

Комутаційні функції: принципи побудови та використання в актуарних розрахунках. Страхові 

ранти (ануїтети). Короткострокові моделі страхування життя. Модель довгострокового 

страхування життя. Розрахунок премій для договорів страхування життя з виплатами на момент 

смерті. Зв'язок між безперервними  та дискретними договорами страхування життя. 

Тематика практичних занять 

1.Суть та завдання актуарних розрахунків. Методологічні питання побудови страхових 

тарифів. 

2. Елементи математичного і статистичного апарату. 

3.  Основи тарифних розрахунків з ризикових видів страхування 

4. Визначення тарифів за договорами загального страхування 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Усні відповіді Контрольна робота 
Індивідуальне 

завдання 

Самостійні 

роботи 

Сума 

(залік) 

20 50 20 20 100 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 20 балів за чотири 

усні відповіді на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів.  

Письмові самостійні і контрольні роботи проводяться після вивчення студентами завершеного за 

змістом обсягу навчального матеріалу та передбачають виконання аналітичних, тестових та 

розрахункових завдань з дисципліни.  

Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. Залік за 

талоном №2  і перед комісією проводиться в письмовій формі  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення  

№ з/п Критерії оцінювання Кількість балів 

1 Повнота виконання дослідження 0-6 

2 Рівень самостійного виконання ІНЗ  0-4 

3 

 

Якість оформлення відповідно до вимог, які залежать від 

обраного типу завдання 

0-4 

4 Якість та точність розрахунків, зроблені висновки 0-2 

5 Захист ІНДЗ 0-4 

 Загальна кількість балів 20 



 


