




ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Актуарна математика” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

______________бакалавр__________________________________  
           (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напряму) _______113_- Прикладна математика _ 

 

спеціалізації _________________________________________ 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни  є надання майбутнім фахівцям знань в галузі сучасної 

теорії страхових обчислень та  використання її методів. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
оволодіння майбутніми спеціалістами основними  методами страхування життя та здатність 

застосовувати методи  актуарної математики. 

 

1.3. Кількість кредитів  5 

 

1.4. Загальна кількість годин  150 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Вибіркова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                           4-й 
йй –й6-й 

-й 

Семестр 

                 8-й -й 

Лекції 

                           32 год. Год
. Практичні, семінарські заняття 

                          32 год. Год
. Лабораторні заняття 

год. Год
.                                          Самостійна робота, у тому числі 

                             86 год. Год
.                                         у тому числі індивідуальне завдання 

 
 

 



1.6. У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

– знати : Основні методи актуарних обчислень. 

– вміти : Застосовувати методи актуарної математики до конкретних систем страхування.     

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основи сучасної теорії та методів 

страхування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

 

1. Вступ до предмету дисципліни. Історія розвитку актуарних обчислень. 

2. Умови ризику, стохастичний підхід. 

3. Основні етапи становлення актуарних систем. 

4. Основні різновиди статистичних даних та методи їх репрезентації: проблема шкалювання. 

5. Форми абстракції початкових даних: генеральна сукупність, варіайний ряд, таблиці життя. 

6.  Систематизація як основа статистичного аналізу: гістограма, комулята . Графічна 

візуалізація діаграмами та полігонами. 

7. Класична статистична теорія К.Гауса, метод моментів, стійкість статистичних показників, 

нерівність Чебишева. 

8. Проблема відповідності початкової вибірки певному закону розподілу: Х
2
-критерій Пірсона 

та Критерії  Смірнова, Колмогорова. 

9. Проблема однорідності вибірки. Критерії однорідності: Х
2
-критерій Пірсона. 

10. Робастність в статистичних дослідженнях: медіана, квантилі, відсоткові. 

11. Модальність вибірки: 1-а , 2-а,… моди, суміші . 

12. Термін життя особи як основна стохастична характеристика існування популяції. 

13. Історичний огляд еволюції аналітичних законів розподілу терміну життя. Закони де Муавра 

(1729р.), Гомпертца (1825р.), Мейкхама (1860р.,1889р.), Вейбула (1939р.), Ерланга. 

14. Основні функціональні характеристи терміну життя: функція виживання, крива смертності, 

інтенсивність смертності . 

15. Макрохарактеристики терміну життя: середній термін життя, дисперсія терміну життя, 

асиметрія та ексцес терміну життя. Робастні характеристики медіана, мода . 

16. Залишковий термін життя: обчислення основних характеристик доживання. 

17. Страхування на чисте доживання. Рівняння балансу вкладених внесків і отриманих виплат 

(страхування капіталу). 

18. Прибудок від смертності. Мультиплікатори дисконту фінансів і страхування: дискретне 

рівняння еволюції внеску. Стохастичний сенс мультиплікаторів через імовірність 

доживання. 

19. Поточна вартість страхових виплат на одну особу  в рівнянні балансу. Комутаційна 

функція 
xD . 

20. Страхування ренти. Основні типи ренти: пожиттєва, зведена пожиттєва, строкова, 

відтермінована. 

21.  Методи виплат: постнумерандо та пренумерандо. Комутаційна функція 
xN  в рентних 

розрахунках балансу  

22. Застосування випадкових процесів у страхуванні.Ланцюги Маркова: матриця стохастичног 

переходу . 

23. Система станів у страхуванні життя, фундаментальна матриця в  системі основних 

розрахунків.  

 

 

 

 



2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 

8 семестр 

Тема 1. Вступ 

1. Вступ до предмету дисципліни. Історія розвитку актуарних обчислень.[1,4] 

2. Умови ризику, стохастичний підхід. .[1,3] 

3. Основні етапи становлення актуарних систем. .[1] 

 

Тема 2. Сучасна теорія статистичного аналізу. 

1. Основні різновиди статистичних даних та методи їх репрезентації: проблема шкалювання.[2,3] 

2. Форми абстракції початкових даних: генеральна сукупність, варіайний ряд, таблиці життя.[2,3] 

3.  Систематизація як основа статистичного аналізу: гістограма, комулята . Графічна візуалізація 

діаграмами та полігонами[2,3] 

4. Класична статистична теорія К.Гауса, метод моментів, стійкість статистичних показників, 

нерівність Чебишева.[2,3] 

5. Проблема відповідності початкової вибірки певному закону розподілу: Х
2
-критерій Пірсона та 

Критерії  Смірнова, Колмогорова..[2,3] 

6. Проблема однорідності вибірки. Критерії однорідності: Х
2
-критерій Пірсона.[2,3] 

7. Робастність в статистичних дослідженнях: медіана, квантилі, відсоткові.[2,3] 

8. Модальність вибірки: 1-а , 2-а,… моди; суміші .[2,3] 

Тема 3. Статистичні методи демографії. 

1. Термін життя особи як основна стохастична характеристика існування популяції.[3,4] 

2. Історичний огляд еволюції аналітичних законів розподілу терміну життя. Закони де 

Муавра(1729р.), Гомпертца(1825р.), Мейкхама(1860р.,1889р.), Вейбула(1939р.), Ерланга…[3,4] 

3. Основні функціональні характеристи терміну життя: функція виживання, крива смертності, 

інтенсивність смертності .[3,4] 

4. Макрохарактеристики терміну життя: середній термін життя, дисперсія терміну життя, 

асиметрія та ексцес терміну життя. Робастні характеристики медіана, мода .[3,4] 

5. Залишковий термін життя: обчислення основних характеристик доживання. 

Тема 4. Страхування життя. 

1. Страхування на чисте доживання. Рівняння балансу вкладених внесків і отриманих виплат 

(страхування капіталу).[3,5] 

2. Прибудок від смертності. Мультиплікатори дисконту фінансів і страхування: дискретне 

рівняння еволюції величини внеску. Стохастичний сенс мультиплікаторів через імовірність 

доживання. [3,5] 

3. Поточна вартість страхових виплат на одну особу  в рівнянні балансу. Комутаційна функція 

xD  [3,5] 

4. Страхування ренти. Основні типи ренти: пожиттєва, зведена пожиттєва, строкова, 

відкладена.[3,5] 

5.  Методи виплат: постнумерандо та пренумерандо. Комутаційна функція 
xN  в рентних 

розрахунках балансу [3,5] 

6. Застосування випадкових процесів у страхуванні. Ланцюги А.Маркова: матриця стохастичног 

переходу .[3,6] 

7. Систематизація станів у страхуванні життя, фундаментальна матриця в  системі основних 

розрахунків. [3,6] 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1 . Історія розвитку актуарних 

обчислень. 

31 8 8   15 

Тема 2. Сучасна теорія статистичного 

аналізу. 

31 8 8   15 

Тема 3. Статистчні методи демографії 41 8 8   25 

Тема 4.  Страхування життя і лацюги 

А.Маркова  

39 8 6   25 

Контрольна робота 8  2   6 

       

Разом за семестр 150 32 32   86 

Усього годин 150 32 32   86 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Генеральна сукупність, варіайний ряд, таблиці життя. метод моментів 1 

2 Метод моментів. Таблиця спостережен. Основні статистичні функції Excel. 2 

3 Варіайний ряд: обчислення сттистиних показників за формулами. 4 

4 Гістограма, комулята . Графічна візуалізація діаграмами та полігонами[2,3]. 

Робастні оцінки: медіана, квантилі, відсоткові. 
2 

5 Проблема відповідності початкової вибірки певному закону розподілу: Х
2
-

критерій Пірсона та Критерії  Смірнова, Колмогорова..[2,3] 
4 

6 Проблема однорідності вибірки. Критерії однорідності: Х
2
-критерій 

Пірсона.[2,3 
4 

7 Контрольна робота 1 

8  Закони терміну життя де Муавра(1729р.), Гомпертца(1825р.), 

Мейкхама(1860р.,1889р.), Вейбула(1939р.), Ерланга… 
4 

9 Обчислення макрохарактеристик терміну життя: середній термін життя, 

дисперсія терміну життя, асиметрія та ексцес терміну життя. Робастні 

характеристики медіана, мода . 

2 

10 Розрахунок мультиплікаторів дисконту фінансів і страхування. 2 

11 Поточна вартість страхових виплат на одну особу  в рівнянні балансу. 

Розрахунок комутаційної функції 
xD   

2 

12 Методи виплат:постнумерандо та пренумерандо. Розрахунок комутаційної 

функції 
xN  в рентних розрахунках балансу  

4 

 Разом 32 



5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виконання  домашніх завдань за розділом «Обчислення 

відсоткових за таблицею смертності» 

22 

2 Виконання  домашніх завдань за розділом «Аналіз модальності та 

перевірка гіпотези про наявність суміші».  

22 

3 Виконання  домашніх завдань за розділом «Дослідження 

властивостей ланцюга А. Маркова для моделі існування 

популяції» 

22 

4 Виконання  домашніх завдань за розділом «Обчислення середніх 

показників в системі страхування» 

20 

   

 Разом 86 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

7. Методи навчання 

 лекції 

 практичні заняття 

 контрольна роботи 

 консультації 

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ GoogleMeet або Zoom). 

8. Методи контролю 

 Перевірка домашніх робіт 

 Перевірка контрольної роботи 

 Контроль на практичних заняттях 

 Контроль на лекціях 

 Перевірка залікової роботи 

 
9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  Сума 

Тема 1 Тема 2 
Тема 

3 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 

Залікова 

робота 

 

20 20 10 10  40 100 

 



Всі студенти, які відвідували лекції, виконували домашні та контрольні роботи, 

допускаються до підсумкового семестрового контролю.  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна 

робота без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з 

них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – 

двома значними помилками.  

50 –69 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять 

істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою 

навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, 

містять помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 Незараховано 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи 

не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, 

додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до 

значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що 

потребує повної переробки  

 
 

 

 

 



10. Рекомендована література 

 

1. І. О. Ковтун, Μ. П. Денисенко, В. Г. Кабанов Основи  актуарних  розрахунків:  —  Навчальний  

посібник.  —  Κ.: «ВД «Професіонал», 2008. — 480 с. 

2. С.Н.Лапач, А.В.Чубенко, П.Н.Бабич Статистика в науке и бизнесе Киев “Морион” 2002.-639. 

3.  Бурроу И. Основи страховоїі статистики. —М.,  1992.. 

4. Калихман А. И. Основи  тарифных  расчетов  по  страхованию жизни. —М.,  1987. 

5.  Фалин  Г.И.,  Фалин  А.И.  Теория  риска  для  актуариев  в  задачах. — М.: Мир, 2004. — 240с. 

6. Дж.Кемени, Дж. Снелл Конечные цепи Маркова. М 1979.-272с. 

 

Допоміжна 
1.  Гербер Х. Математика страхования жизни. — М.: Мир, 1995. 

2. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж.Актуарная математика. М.: Янус-

ЛЛ,2001.-656с. 

3. Гохман В. С. Страхование жизни. — Μ.: Госфиниздат,  1944. 

4.  Кутуков  В.Б. Основы  финансовой  и  страховой  математики. — М.: Изд-во «Дело», 1998. — 

302 с.. 

5. Principles of Actuarial Science (Society of Actuarial Committee onActuarial Principles. — 1992. 

 

Інформаційні ресурси 

 

http://pidruchniki.com/15100111/strahova_sprava/aktuarni_rozrahunki  Актуарна математика. 

 

http://pidruchniki.com/15100111/strahova_sprava/aktuarni_rozrahunki

