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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
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коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 



 
ВСТУП 

Навчальна дисципліна Актуарна математика 
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців  
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в 
галузі знань   12 Інформаційні технології                             
 

Дана дисципліна  нормативна       

Викладається у  VII , семестрі  4,  курсу в обсязі –  108  год. 3 
          

(3 кредити ECTS4) зокрема: лекції – 28 год., практичні - 14 год. самостійна 
робота – 63 год., консультації – 3год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 
2 модульна(і) контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – заліком. 

 
Мета і завдання дисципліни –  полягає у  подальшому поглибленні знань, 
пов’язаних з вирішенням актуальних проблем актуарної математики. 
  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  глави математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей 

та математичної статистики. 
 вміти: користуватися знаннями з математичного аналізу, розв’язувати 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь, працювати зі стохастичними об’єктами 

 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 
 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна дозволяє розширити та 
узагальнити знання, отримані студентами при вивченні таких  дисциплін як 
“теорія ймовірностей та математична статистика”. “функціональний аналіз”, 
“випадкові процеси”; дозволяє більш глибоко усвідомити матеріал дисциплін за 
блоком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 

6-12. Обов’язковим для заліку є мінімальна кількість балів (20), набраних до заліку. 
  Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ ХХ 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 

Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум –20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно набрати 
додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

Змістовий модуль 1. 
Основні ймовірнісні характеристики тривалості життя 

  
 

ТЕМА 1.       Основні характеристики  тривалості життя.. ……………….(11 год.) 
 

ТЕМА 2.   Аналітичні закони смертності.…………………………………(8 год.) 
 
ТЕМА 3.   Залишковий і округлений час життя ……………………..….(10 год.) 
 
ТЕМА 4.   Наближення для дробового віку ……………………………..(12 год.) 
 
ТЕМА 5.  Структура таблиць тривалості життя.………………… ......(10 год.) 

 
Змістовий модуль 2 

Аналіз ризиків короткострокового страхування життя 
 
ТЕМА 6.   Короткострокове страхування життя …………………….. (10 год.) 

ТЕМА 7.   Наближені методи підрахунку ймовірності банкрутства .(14 год.) 
 

ТЕМА 8.   Принципи призначення страхових надбавок.………… …..(10 год.) 
 
ТЕМА 9.   Математика складних відсотків. Схеми  овгострокового 
страхування ……………………………………………………………..….(10 год.) 
 
ТЕМА 10. Резерви нетто-премій. Різновиди угод перестрахування …(10 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№  
п/п 

Назва лекції Кількість годин 
Лекції Практичні Самост.  

робота 
Змістовий модуль 1.  

Основні ймовірносні характеристики тривалості життя 
1 Вступ. Основні характеристики  

тривалості життя.  
2 2 7 

2 Аналітичні закони смертності. 2 2 4 
3 Залишковий і округлений час життя 2   
4 Залишковий і округлений час життя  2 2 4 
5 Наближення для дробового віку 2   
6 Наближення для дробового віку 2  8 
7 Структура таблиць тривалості життя. 2  8 
 Модульна контрольна робота 1    

    
Змістовий модуль 2 

Аналіз ризиків короткострокового страхування життя 
8 Короткострокове страхування життя 2   
9 Короткострокове страхування життя 2 2 4 
10 Наближені методи підрахунку 

ймовірності банкрутства 
2 2  

11 Наближені методи підрахунку 
ймовірності банкрутства 

2 2 6 

12 Принципи призначення страхових 
надбавок. 

2 2 6 

13 Математика складних відсотків. 
Схеми довгострокового страхування. 

2  8 

14 Резерви нетто-премій. Різновиди угод 
перестрахування 

2  8 

15     
16 .    
 Модульна контрольна робота 2    

Залік    
ВСЬОГО 28 14 63 

 
 
Загальний обсяг 108 годин, в тому числі: 
Лекцій – 28 год., 
Практичні – 14 год., 
Самостійна робота – 63 год. 
Консультації – 3 год. 
 
 
 



 
Змістовий модуль 1. 

Основні ймовірносні характеристики тривалості життя 
 

ТЕМА 1.       Основні характеристики  тривалості життя 
 

Лекція 1. Основні характеристики  тривалості життя. – 2год. 
Вступ. Функція виживання, її властивості. Граничний вік. Крива смертей. 
Інтенсивність смертності. Середній час життя та його дисперсія. [1,2,7]  
 
Практичне заняття . Основні характеристики  тривалості життя – 2 год. 
Функція виживання, її властивості. Граничний вік. Крива смертей. 
Інтенсивність смертності. Середній час життя та його дисперсія. [3,4]  
 
Завдання для самостійної роботи. (7 год.)  
Основні характеристики  тривалості життя[1,2] 
 

ТЕМА 2.   Аналітичні закони смертності.  
 

Лекція 2. Аналітичні закони смертності – 2год.  
Аналітичні закони смертності де Муавра. Формули Гомперца. Закон смертності 
Мейкхама.[1,2] 

 
Практичне заняття . Основні Аналітичні закони смертності – 2 год. 
Аналітичні закони смертності де Муавра. Формули Гомперца та Мейкхама.[3] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
Аналітичні закони смертності.[1,2] 
 

ТЕМА 3.   Залишковий і округлений час життя  
 

Лекція 3. Залишковий і округлений час життя – 2год.  
Розподіл залишкового часу життя. Закони Муавра  та Мейкхама. [2,6] 
 

Лекція 4. Залишковий і округлений час життя – 2год.  
Основні величини, що пов’язані з залишковим часом життя.  [2,6] 
 
Практичне заняття . Залишковий час життя – 2год.  
Розподіл залишкового часу життя. Закони Муавра  та Мейкхама. Основні 
величини, що пов’язані з залишковим часом життя. Середній залишковий час 
життя та його дисперсія.[3,4] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 
 Залишковий і округлений час життя [2,6] 
 

ТЕМА 4.   Наближення для дробового віку  
 



Лекція 5.  Наближення для дробового віку – 2год.  
Задача інтерполяції при рівномірному розподілі смертей. .[1,2,6] 
 

Лекція 6. Наближення для дробового віку – 2год.  
Випадок сталої інтенсивності смертності. Припущення Балдуччі.[1,2,6] 
 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.)  
Наближення для дробового віку.[1,2,6] 
 

ТЕМА 5.  Структура таблиць тривалості життя  
 

Лекція 7. Структура таблиць тривалості життя.– 2год.  
Таблиці тривалості життя. Таблиці відбору ризику. Таблиці з відбором 

обмеженої дії. Модульна контрольна робота №1.[1,2,7] 
 

Завдання для самостійної роботи. (8 год.)   
Структура таблиць тривалості життя.[1,2,7] 
 

 
 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
 

1. Покажіть, що 

a

x

e
a

x
xf

−
=

2
)(

, 
можна розглядати як криву смертей. Визначити вид відповідної функції 

виживання ( )s x  і інтенсивності смертності xµ , а також відповідну середню 

тривалість життя 
0

0e . По таблиці проаналізувати відповідність запропонованої 
функції реальним даним. 
2. Використовуючи таблицю підрахуйте середнє і дисперсію числа 

представників початкової групи в 0l  новонароджених, які вмруть у віці від 50 до 
70 років. 
3. Використовуючи таблицю для функції виживання, визначити ймовірність 
того, що залишковий час життя особи (20) лежить у проміжку від 40 до 50 років. 
4. Припустимо, що у віці від 30 до 33 років інтенсивність смертності може бути 
описана формулою 0,001x xµ = . Підрахуйте 2| 30q . 

 



 
Контрольні запитання до змістового модуля І. 
 
1. Функція виживання, її властивості.  
2. Граничний вік.  
3. Крива смертей.  
4. Інтенсивність смертності.  
5. Середній час життя та його дисперсія. 
6. Аналітичні закони смертності де Муавра.  
7. Формули Гомперца.  
8. Закон смертності Мейкхама. 
9. Розподіл залишкового часу життя.  
10. Основні величини, що пов’язані з залишковим часом життя. 
11. Середній залишковий час життя та його дисперсія.   
12. Часткова залишкова тривалість життя.  
13. Округлений час життя. 
14. Задача інтерполяції при рівномірному розподілі смертей.  
15. Випадок сталої інтенсивності смертності.  
16. Припущення Балдуччі.  
17. Інтегральні характеристики розподілу життя для дробового віку. 
18. Таблиці тривалості життя.  
19. Таблиці відбору ризику.  
20. Таблиці з відбором обмеженої дії. 



Змістовий модуль ІІ. 
Аналіз ризиків короткострокового страхування життя  
 
ТЕМА 6.   Короткострокове страхування життя   
 
Лекція 8. Короткострокове страхування життя.– 2год.  

Аналіз моделей короткострокового страхування життя. Індивідуальні позови 
при короткостроковому страхуванні життя. [1,2] 
 

Лекція 9. Короткострокове страхування життя.– 2год.  
Визначення страхової премії, страхової виплати. Нетто-премія. Точний 
розрахунок характеристик сумарного позову. [1,2] 
 
Практичне заняття . Короткострокове страхування життя .– 2год. 
Індивідуальні позови при короткостроковому страхуванні життя. Нетто-премія. 
Точний розрахунок характеристик сумарного позову.[3,4] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
 Короткострокове страхування життя[1,2] 

 
ТЕМА 7.   Наближені методи підрахунку ймовірності банкрутства  

 
Лекція 10. Наближені методи підрахунку ймовірності банкрутства – 
2год.  

Пуасонівська апроксимація  сумарного позову. Доведення теореми Пуассона 
про наближення. Центральна гранична теорема [2,5,6] 

 
Практичне заняття. Наближені методи підрахунку ймовірності 
банкрутства– 2год. 
Точний підрахунок ймовірності та наближення Пуасона  для сумарного позову. 
[2,3,4] 
 

Лекція 11.  Наближені методи підрахунку ймовірності банкрутства – 
2год.  

 Наближення Гауса. Стандартний гауссівський розподіл. Квантилі нормального 
розподілу. [2,5,6] 
  
Практичне заняття. Наближені методи підрахунку ймовірності 
банкрутства– 2год. 
Наближення а Гауса для сумарного позову. [2,3,4] 
 
Завдання для самостійної роботи. (6 год.)  
Наближені методи підрахунку ймовірності банкрутства[2,5,6] 
 
ТЕМА 8.   Принципи призначення страхових надбавок  
 
 Лекція 12. Принципи призначення страхових надбавок – 2год.  



Знаходження нетто-премії. Визначення брутто-премії. Страхова надбавка. 
Відносна страхова надбавка. [1,2,5,6] 
 
Практичне заняття. Принципи призначення страхових надбавок – 2год.  
Нетто-премії. Визначення брутто-премії. Страхова надбавка. Відносна страхова 
надбавка. [1,2,5,6] 
 
Завдання для самостійної роботи. (6 год.) 
  Принципи призначення страхових надбавок[1,2,5,6] 
 

ТЕМА 9.   Математика складних відсотків. Схеми довгострокового 
страхування 

 
 Лекція 13 Математика складних відсотків. Схеми довгострокового 
страхування – 2год.  
Фактичні відсоткові ставки. Номінальні відсоткові ставки. Неперервні платежі. 
Номінальні дисконтні (облікові) ставки. Ренти. Ануїтети. Тимчасове та довічне 
страхування. Чисте доживання. Доживання. Страхування з виплатою у момент 
смерті. Стандартні типи змінних страхувань життя [1,8,9]] 
 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.)   
Математика складних відсотків. Схеми довгострокового страхування [1,8,9]] 
 

ТЕМА 10. Резерви нетто-премій. Різновиди угод перестрахування 
 
 Лекція 14. Резерви нетто-премій. Різновиди угод перестрахування – 
2год.  
Рекурентні співвідношення. Резерв нетто-премій довічного страхування. 
Резерви нетто-премій при дробових термінах. Перестрахування перевищення 
втрат. Ліміт утримання. [1,7] 
 
Завдання для самостійної роботи. (8 год )  
Резерви нетто-премій [1,7]  
 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ІІ  
1. Припустимо, що ймовірність пожежі на застрахованому об’єкті вартістю 6 
млн. грн. становить q=10-4. У випадку пожежі збитки Y рівномірно 
розподілені від нуля до повної вартості об’єкту. Підрахуйте середнє 
значення та дисперсію втрат за договором Х.  

2. Страхова компанія вивчає страхові випадки, спричинені торнадо, за 
договорами страхування ферм. Нехай X– частина збитків, що пов’язана з 
пошкодженням дома, а Y – частина збитків, що пов’язана з 
пошкодженням іншого майна. Сумісний розподіл випадкових величин X 
та Y має щільність 

6(1 ( )), 0, 0 1
( , )
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x y якщо x y та x y
f x y

в інших випадках
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Визначити ймовірність того, що збитки, спричинені дому, складатимуть менше 

20 % від загальних збитків.  

3.  Портфель складається з 4500 договорів страхування життя строком на 
один рік. У випадку смерті застрахованого протягом року компанія 
сплачує спадкоємцям 100 000 грн., і нічого не виплачує, якщо людина 
доживає до кінця року. Всіх застрахованих можна поділити на три групи: 
в першій групі N1=3 000 людей, в другій – N2=1 000 і в третій N3=500 з 
ймовірностями смерті q1=0.002, q2=0.003 та q3=0.004 відповідно. Знайти 
сумарну та індивідуальні премії кожної групи, яких буде досить для 
забезпечення не банкрутства компанії на рівні 95%, вважаючи, що захисна 
надбавка береться пропорційно нетто-премії.  

4. Загальна величина виплат за договором медичного страхування має 
щільність 

/10001
( ) , 0.

1000
xf x e x−= >  

Премія за такий продукт встановлена на рівні, що перевищує 100 очікувані 

виплати. Якщо продано 100 договорів, яка приблизно ймовірність того, що 

втрати страхової компанії будуть перевищувати зібрані премії? 

 
 
 

Контрольні запитання до змістового модуля ІІ. 
 

1. Аналіз моделей короткострокового страхування життя.  
2. Індивідуальні позови при короткостроковому страхуванні життя. 
3. Визначення страхової премії, страхової виплати.  
4. Нетто-премія.  
5. Точний розрахунок характеристик сумарного позову 

6. Пуасонівська апроксимація  сумарного позову. 
7. Наближення Гауса 
8. Визначення брутто-премії.  
9. Страхова надбавка.  
10. Відносна страхова надбавка.  
11. Фактичні відсоткові ставки.  
12. Номінальні відсоткові ставки.  
13. Неперервні платежі.  
14. Номінальні дисконтні (облікові) ставки.  
15. Ренти.  
16. Ануїтети.  
17. Тимчасове та довічне страхування.  
18. Чисте доживання.  
19. Доживання.  
20. Страхування з виплатою у момент смерті.  
21. Стандартні типи змінних страхувань життя  



22. Резерв нетто-премій довічного страхування.  
23. Резерви нетто-премій при дробових термінах. 
24. Перестрахування перевищення втрат.  
25. Ліміт утримання.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Х.Гербер “Математика страхования жизни”,М. Мир, Швейцарская 
ассоциация Актуариев, 1995.  

2. Г.И.Фалин, А.И.Фалин “Введение в актуарную математику”, МГУ, 1994. 
3. Г.И.Фалин, А.И.Фалин “Актуарная математика в задачах”, МГУ, 1997. 
4. Г.И.Фалин, А.И.Фалин “Теория риска для актуариев в задачах”, МГУ, 1994. 
5. М.М.Леоненко, Ю.С.Мишура, В.М.Пархоменко, Я.И.Ядренко 

“Теоретико-ймовірносні та станистичні методи в економетриці та 
фінансової математиці”,  

6. В.Б.Кушуков “Основы финансовой и страховой математики” 1998. 
7. Е.А.Четверкин “Актуальные методы в негосударственом медицинском 
страховании” М. Дало 1999. 

8. С.ДЖ.Браун, М.П.Кримлен и др.”Количественные методы финансового 
анализа” М.:Инфра-М. 1996. 

9. Г.П.Батарин “Начало финансовой математики”,М.: Инфра-М 1997. 
 
 
 
ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Функція виживання, її властивості.  
2. Граничний вік.  
3. Крива смертей.  
4. Інтенсивність смертності.  
5. Середній час життя та його дисперсія. 
6. Аналітичні закони смертності де Муавра.  
7. Формули Гомперца.  
8. Закон смертності Мейкхама. 
9. Розподіл залишкового часу життя.  
10. Основні величини, що пов’язані з залишковим часом життя. 
11. Середній залишковий час життя та його дисперсія.   
12. Часткова залишкова тривалість життя.  
13. Округлений час життя. 
14. Задача інтерполяції при рівномірному розподілі смертей.  
15. Випадок сталої інтенсивності смертності.  
16. Припущення Балдуччі.  
17. Інтегральні характеристики розподілу життя для дробового віку. 
18. Таблиці тривалості життя.  
19. Таблиці відбору ризику.  
20. Таблиці з відбором обмеженої дії. 
21. Аналіз моделей короткострокового страхування життя.  
22. Індивідуальні позови при короткостроковому страхуванні життя. 



23. Визначення страхової премії, страхової виплати.  
24. Нетто-премія.  
25. Точний розрахунок характеристик сумарного позову 

26. Пуасонівська апроксимація  сумарного позову. 
27. Наближення Гауса 
28. Визначення брутто-премії.  
29. Страхова надбавка.  
30. Відносна страхова надбавка.  
31. Фактичні відсоткові ставки.  
32. Номінальні відсоткові ставки.  
33. Неперервні платежі.  
34. Номінальні дисконтні (облікові) ставки.  
35. Ренти.  
36. Ануїтети.  
37. Тимчасове та довічне страхування.  
38. Чисте доживання.  
39. Доживання.  
40. Страхування з виплатою у момент смерті.  
41. Стандартні типи змінних страхувань життя  
42. Резерв нетто-премій довічного страхування.  
43. Резерви нетто-премій при дробових термінах. 
44. Перестрахування перевищення втрат.  
45. Ліміт утримання.  
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№
 
з/
п 

Вид заняття Тема дисципліни Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Теоретичне  
№ 1. 

Основні характеристики  
тривалості життя. 
Вступ. Функція виживання, 
її властивості. Граничний 
вік. Крива смертей. 
Інтенсивність смертності. 
Середній час життя та його 
дисперсія. [1,2,7]  
 

Основні характеристики  
тривалості життя[1,2] 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

2 Теоретичне 
№2. 

Аналітичні закони 
смертності. 
Аналітичні закони 
смертності де Муавра. 
Формули Гомперца. Закон 
смертності Мейкхама.[1,2] 

 

Аналітичні закони 
смертності.[1,2] 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

3 Теоретичне 
№3 

 Залишковий і 
округлений час життя  
Розподіл залишкового часу 
життя. Закони Муавра  та 
Мейкхама. [2,6] 

 
 
 

Залишковий і округлений 
час життя [2,6] 
 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

4 Теоретичне 
№4 

Наближення для 
дробового віку.  
Задача інтерполяції при 
рівномірному розподілі 
смертей. .[1,2,6] 
 

Наближення для дробового 
віку.[1,2,6] 
 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

 
 


