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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна Математичні моделі пенсійного та медичного 
страхування  
 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  
 
для студентів спеціальності «Системний аналіз»,  
 

Викладається у __VII ___ семестрі __4___ курсу  в обсязі – 72 год. 2 
              (зазначається загальний обсяг) 

( 2_ кредити ECTS3) зокрема: лекції – _28_ год., самостійна робота – _42__ год. 
У курсі передбачено _2_ змістових модулі та _2_ модульна(і) контрольна(і) 
робота(и). Завершується дисципліна – заліком. 

Мета та завдання дисципліни –  Математичні моделі пенсійного та 
медичного страхування  є глибоке вивчення  методів математичного моделювання 
тривалості людського життя,  визначення та засвоєння ключових властивостей 
фінансових потоків, обумовлених випадковою тривалістю людського життя. 
Отримання навичок творчого застосування отриманих знань до прикладних  задач 
соціальної сфери, які потребують фінансово- ймовірносного аналізу.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття з курсу математичного аналізу, теорії ймовірностей, 
математичної статистики.  

вміти: розраховувати ризики страхових договорів в пенсійному та 
медичному страхуванні. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна „Математичні моделі 
пенсійного та медичного страхування” є складовою частиною циклу професійної 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  актуарна математика, „економетрика”,  
„фінансова математика”, „економіко-математичне моделювання”, „методи прийняття 
рішень”. 

                                           
2 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
3 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 1-7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7-16. 
Обов’язковим для іспиту/заліку є _мінімальна кількість балів (20), набраних до іспитв/заліку. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю4: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

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  

                                           
4 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 моделі тривалості людського життя та 

страхових фінансових потоків 
ТЕМА 1. Ймовірносні методи моделювання людського життя………………………. 

Поняття функції виживання. Кривої смертей. Інтенсивність смертності. 
Аналітичні закони тривалості життя людини.Властивості функції 
виживання подіями. Числові характеристики тривалості життя. Закони 
де Мавра, Мейкхама, Гомперцата Вейбулла тривалості життя. 

(7 год.)    

   
ТЕМА 2. Таблиці смертності. ………………………………………………………... 

Приклади таблиць смертності для сучасного населення України. 
Основні функції таблиць смертності. Їх взаємозв’язок та використання 
для реальних розрахунків. Приклад таблиці смертності. Аналіз її 
характеристик. Використання для розрахунків. 

(2 год.) 

ТЕМА 3. Страхування життя. ………………………………………………………. 
Страхування життя. Страхові договори з виплатою в момент смерті. 
Змішане страхування. Визначення моделей короткотермінового 
страхування життя. Поняття нетто премії. 

(2 год.) 

ТЕМА 4. Відтерміноване страхування……………………………………………… 
Страхування зі змінними виплатами. Моделі довготермінового 
страхування життя 

(5 год.) 

ТЕМА 5. Теорія відсотка та фінансових рент……………………………………… 
Теорія відсотка та фінансових рент. Ренти пренумерандо та 
постнумерандо. Ренти з виплатами кілька разів на рік. Введення поняття 
складного відсотка. Ефективна ставка. Рента пренумерандо та 
постнумерандо. Ренти з багаторазовою виплатою на рік. 

(2 год.) 

ТЕМА 6. Страхові ануїтети…………………………………………………………... 
Страхові ануїтети. Неперервно виплачувані страхові ануїтети. Ануїтети 
з дискретними виплатами.Визначення страхового ануїтету. Неперервні 
ануїтети. Дискретні ануїтети. Поняття комутативних функцій для 
розрахунку ануїтетів. 

(7 год.) 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  
Теорія пенсійних схем та медичного страхування 

 

 

ТЕМА 7. Нетто-премії…………………………………………………………………  
Нетто-премії. Неперервна модель. Нетто-премії в дискретній моделі. 
Премії, які виплачуються декілька разів на рік. Визначення нетто премії 
для ануїтетних  моделей. Нетто премії, які виплачуються потоком 
платежів. 

(2 год.) 

ТЕМА 8. Пенсійні схеми з встановленими розмірами виплат…………………...  
Основні типи пенсійних схем. Пенсійні схеми з встановленими 
виплатами. Пенсійні схеми з встановленими виплатами та їх 
застосування в різних країнах. 

(13 год.) 

ТЕМА 9. Пенсійні схеми з встановленими розмірами внесків…………………... 
Пенсійні схеми з встановленими розмірами внесків. Пенсійний план без 
повернення внесків.Визначення пенсійної схеми з встановленими 
внесками. Повний аналіз пенсійного плану без повернення внесків 

(2 год.) 

ТЕМА 10. Пенсійний план з поверненням внесків…………………………………. 
Пенсійний план з поверненням внесків у випадку смерті в допенсійному 
віці. Розрахунок нетто премій за схемами пенсійних планів з 
поверненням внесків з тих, чи інших причин. 

(13 год.) 

ТЕМА 11. Плани з додатковими виплатами у випадку смерті в пенсійному (2 год.) 



віці……………………………………………………………………………. 
ТЕМА 12. Розрахунок нетто-внесків в пенсійних моделях, передбачених 

законодавством  України. …………………………………………………………..  
Три типи пенсійних моделей, передбачених законодавством  України. 
Аналіз трьох типів моделей накопичувальних пенсій, які будуть 
виплачуватися громадянам України. 

(5 год.) 

ТЕМА 13. Суть та види медичного страхування.  
Види медичного страхування. Суть принципу еквівалентності. 
 Принципи недержавного медичного страхування. 

(2 год.) 

ТЕМА 14. Короткотермінове медичне страхування………………………………... 
Короткотермінове медичне страхування. Структура страхових премій та 
тарифів. Нетто премії та ризикові складові короткотермінового 
медичного страхування. 

(2 год.) 

ТЕМА 15. Довготермінове медичне страхування…………………………………...  
Розрахунок премій в довготерміновому медичному страхуванні.  
Визначення актуарної вартості потоку витрат у медичному страхуванні. 
Фактори, що визначають вартість потоків платежів. 

(6 год.) 

 

 

 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

VII СЕМЕСТР 
№

 т
ем

и 

НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практичні Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
« Основні моделі тривалості людського життя та страхових фінансових потоків » 

1 
Ймовірносні методи моделювання людського 
життя 

2  5 

2 
Таблиці смертності, зв’язок функцій, які містять 
таблиці смертності з функцією виживання. 

2   

3 
Страхування життя. Страхові договори з 
виплатою в момент смерті. Змішане 
страхування. 

2  2 

4 
Відтерміноване страхування. Страхування зі 
змінними виплатами. 

2  5 

5 
Теорія відсотка та фінансових рент. Ренти 
пренумерандо та постнумерандо. Ренти з 
виплатами кілька разів на рік. 

2   

6 
Страхові ануїтети. Неперерно виплачувані 
страхові ануїтети. Ануїтети з дискретними 
виплатами. 

2  5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «Теорія пенсійних схем та медичного страхування» 

7 
Пенсійні схеми з встановленими розмірами 
виплат. 

2  5 

8 
Пенсійні схеми з встановленими розмірами 
внесків. Пенсійний план без повернення внесків. 

2   

9 
Пенсійний план з поверненням внесків у 
випадку смерті в до пенсійному віці. 

2  5 

10 
Плани з додатковими виплатами у випадку 
смерті в пенсійному віці. 

2   

11 
Розрахунок нетто-внесків в пенсійних моделях, 
передбачених законодавством  України. 

2  5 

12  Суть та види медичного страхування. 2   
13  Короткотермінове медичне страхування 2   

14 
Розрахунок премій в довготерміновому 
медичному страхуванні. 

2  5 

Всього 28  42 
Загальний обсяг 72 год. 
Лекції – 28год. 
Самостійна робота - 42 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І. 
Основні моделі тривалості людського життя та  

страхових фінансових потоків 
 

Лекція 1. Ймовірносні методи моделювання людського життя..- 2 год. . 
Поняття функції виживання. Кривої смертей. Інтенсивність смертності. Аналітичні закони 
тривалості життя людини. 
Властивості функції виживання подіями. Числові характеристики тривалості життя. Закони 
де Мавра, Мейкхама, Гомперцата Вейбулла тривалості життя[1],[2]. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

Приклади розв’язування задач на визначення основних характеристик 
тривалості життя. [1]: гл. 3 § 1-4 . 
 

 
Лекція 2. Таблиці смертності. - 2 год. 
Приклади таблиць смертності для сучасного населення України. Основні функції таблиць 
смертності. Їх взаємозв’язок та використання для реальних розрахунків. 
Приклад таблиці смертності. Аналіз її характеристик. Використання для розрахунків.[1],[2].  
 
Лекція 3. Страхування життя. - 2 год. 
Страхування життя. Страхові договори з виплатою в момент смерті. Змішане страхування. 
Визначення моделей короткотермінового страхування життя.Поняття нетто премії. 
.[1],[2]. 

 
 Лекція 4. Відтерміноване страхування. - 2 год. 
Страхування зі змінними виплатами. 
 Моделі довготермінового страхування життя.[1],[2].  
 
Завдання для самостійної роботи (5год.) 
Приклади розв’язування задач на розрахунок нетто премій. [1]: гл. 4§ 1-3 

 
Лекція 5. Теорія відсотка та фінансових рент. - 2 год. 
Теорія відсотка та фінансових рент. Ренти пренумерандо та постнумерандо. Ренти з виплатами 
кілька разів на рік. 
 Введення поняття складного відсотка. Ефективна ставка. Рента пренумерандо та 
постнумерандо. Ренти з багаторазовою виплатою на рік. [1],[2],[4].  

 
Лекція 6. Страхові ануїтети. - 2 год. 
Страхові ануїтети. Неперервно виплачувані страхові ануїтети. Ануїтети з дискретними 
виплатами. 
 Визначення страхового ануїтету. Неперервні ануїтети. Дискретні ануїтети. Поняття 
комутативних функцій для розрахунку ануїтетів.[1],[2],[4].  
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
 Приклади розв’язування задач знаходження сучасної вартості ануїтетів. [2]: гл. 
1 § 1-5 
 

 
 
 
 



Контрольні запитання до змістового модуля І 
 

1. Що є функція виживання ? 
2. Як визначається інтенсивність смертності? 
3. Що є функцією кривої смертей? 
4. Сформулюйте основні аналітичні закони тривалості життя? 
5. Дайте визначення основних характеристик, пов’язаних зі залишковою тривалістю життя? 
6. Охарактеризуйте зміст таблиць смертності? 
7. Поясніть сенс моделей страхування життя та нетто премії? 
8. Наведіть приклади моделей довготермінового страхування життя? 
9. Що таке складний відсоток та ефективна ставка? 
10. Сформулюйте поняття фінансової ренти пре та постнумерандо? 
11. Сформулюйте поняття страхового ануїтету? 
12. Дайте визначення основних комутативних функцій? 
13. Наведіть приклади визначення сучасної вартості ануїтетів за допомогою комутативних 

функцій? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  
Теорія пенсійних схем та медичного страхування 

 
Лекція 7. Пенсійні схеми з встановленими розмірами виплат. - 2 год. 
Основні типи пенсійних схем. Пенсійні схеми з встановленими виплатами.  
Пенсійні схеми з встановленими виплатами та їх застосування в різних країнах.[1],[2],[3].  
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Приклади розв’язування задач знаходження нетто премій. [2]: гл. I § 8 
 
Лекція 8. Пенсійні схеми з встановленими розмірами внесків. - 2 год. 
Пенсійні схеми з встановленими розмірами внесків. Пенсійний план без повернення внесків.-  
 Визначення пенсійної схеми з встановленими внесками. Повний аналіз пенсійного плану без 
повернення внесків.[1],[2],[3].  
 
Лекція 9. Пенсійний план з поверненням внесків. - 2 год. 
Пенсійний план з поверненням внесків у випадку смерті в до пенсійному віці.  
Розрахунок нетто премій за схемами пенсійних планів з поверненням внесків з тих, чи інших 
причин.[1],[2].  
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
 Основні схеми накопичувальних пенсій, які визначаються Законом України “Про 
загальнообов’язкове пенсійне страхування” . [5] 

 
Лекція 10. Плани з додатковими виплатами у випадку смерті в пенсійному віці.  
Розрахунок нетто премій за схемами пенсійних планів з поверненням внесків з тих, чи інших 
причин.[2],[3].  

 
Лекція 11. Розрахунок нетто-внесків в пенсійних моделях, передбачених законодавством  
України. - 2 год. 
Три типи пенсійних моделей, передбачених законодавством  України. Аналіз трьох типів 
моделей накопичувальних пенсій, які будуть виплачуватися громадянам України.[1],[2],[3].  
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Основні схеми накопичувальних пенсій, які визначаються Законом України “Про 
загальнообов’язкове пенсійне страхування” . [5] 

 
Лекція 12. Суть та види медичного страхування. - 2 год. 
Види медичного страхування. Суть принципу еквівалентності. 
Принципи недержавного медичного страхування.[1],[2],[3].  

 
 

Лекція 13. Короткотермінове медичне страхування. - 2 год. 
Короткотермінове медичне страхування. Структура страхових премій та тарифів.  Нетто 
премії та ризикові складові короткотермінового медичного страхування[1],[2],[3].  

 
Лекція 14. Довготермінове медичне страхування. - 2 год. 
Розрахунок премій в довготерміновому медичному страхуванні.  
Визначення актуарної вартості потоку витрат у медичному страхуванні. Фактори, що 
визначають вартість потоків платежів. [1],[2],[3].  
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Фактори, що визначають вартість потоків платежів. Нетто премії довготермінових 
моделей медичного страхування [1],[2],[3].  
 



Контрольні запитання до змістового модуля 2 
 

1. Дайте визначення нетто премії для ануїтетних  моделей? Нетто премії, які виплачуються 
потоком платежів? 

2. Наведіть приклади розрахунку нетто премій, які виплачуються потоком платежів. 
3. В чому полягає суть пенсійних схем з сталими виплатами? 
4. Дайте визначення пенсійних планів з встановленими внесками? 
5. Наведіть принципи розрахунку пенсійного плану без повернення внесків. 
6. Розрахунок нетто премії за схемою пенсійного плану з поверненням внесків у випадку 

смерті в допенсійному віці? 
7. Розрахунок нетто премії за схемою пенсійного плану з поверненням внесків у випадку 

смерті протягом визначеного періоду пенсійного віку? 
8. Які основні типи пенсійних схем передбачені законодавством України для її громодянам 

та їх актуарні особливості? 
9. Дайте актуарний аналіз пенсійної схеми для подружжя, яка запропонована Законом 

України? 
10. Сформулюйте основні принципи медичного страхування? 
11. Наведить приклади розрахунку нетто премій для моделей короткотермінового 

медичного страхування? 
12. Як розраховується актуарна вартість потоку платежів в медичному страхуванні? 
 

Питання до заліку 
 

1. Функція виживання та її властивості. Інтенсивність смертності. Закони тривалості 
людського життя.  

2. Залишковий час життя людини та його розподіл. Основні актуарні характеристики, 
пов’язані з залишковою тривалістю життя. Урізана тривалість залишкового життя. 

3. Таблиці смертності, зв’язок функцій, які містять таблиці смертності з функцією 
виживання. 

4. Страхування життя. Страхові договори з виплатою в момент смерті. Змішане 
страхування. 

5 .         Відтерміноване страхування. Страхування зі змінними виплатами. 
6. Теорія відсотка та фінансових рент. Ренти пренумерандо та постнумерандо. Ренти з 

виплатами кілька разів на рік. 
7. Страхові ануїтети. Неперерно виплачувані страхові ануїтети. Ануїтети з дискретними 

виплатами. 
 
8. Нетто-премії. Неперервна модель. Нетто-премії в дискретній моделі. Премії, які 

виплачуються декілька разів на рік. 
9. Пенсійні схеми з встановленими розмірами виплат. 
10. Пенсійні схеми з встановленими розмірами внесків. Пенсійний план без повернення 

внесків. 
11.  Пенсійний план з поверненням внесків у випадку смерті в до пенсійному віці. 
12 .       Плани з додатковими виплатами у випадку смерті в пенсійному віці. 
13. Розрахунок нетто-внесків в пенсійних моделях, передбачених законодавством  України. 
14 .      Суть та види медичного страхування. 
15 .       Короткотермінове медичне страхування 
16 .       Розрахунок премій в довготерміновому медичному страхуванні. 
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№
 
з/
п 

Вид заняття Тема дисципліни Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Теоретичне  
№ 1. 

Ймовірносні методи 
моделювання людського 
життя.. .Поняття функції 
виживання. Кривої смертей. 
Інтенсивність смертності. 
Аналітичні закони тривалості 
життя людини. 
Властивості функції 
виживання подіями. Числові 
характеристики тривалості 
життя. Закони де Мавра, 
Мейкхама, Гомперцата 
Вейбулла тривалості 
життя[1],[2]. 

Приклади розв’язування 
задач на визначення 
основних 
характеристик 
тривалості життя. [1]: 
гл. 3 § 1-4 . 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

2 Теоретичне 
№2. 

Таблиці смертності. 
Приклади таблиць смертності 
для сучасного населення 
України. Основні функції 
таблиць смертності. Їх 
взаємозв’язок та використання 
для реальних розрахунків. 
Приклад таблиці смертності. 
Аналіз її характеристик. 
Використання для 
розрахунків.[1],[2].  

Приклади розв’язування 
задач на розрахунок 
нетто премій. [1]: гл. 4§ 
1-3 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

3 Теоретичне 
№3 

 Страхування життя.  
Страхування життя. Страхові 
договори з виплатою в момент 
смерті. Змішане страхування. 
Визначення моделей 
короткотермінового 
страхування 
життя.Поняття нетто 
премії. .[1],[2]. 

Приклади розв’язування 
задач на розрахунок 
нетто премій. [1]: гл. 4§ 
1-3 
 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

4 Теоретичне 
№4 

Відтерміноване 
страхування. Страхування зі 
змінними виплатами. 
 Моделі довготермінового 
страхування життя.[1],[2].  

Приклади розв’язування 
задач на розрахунок 
нетто премій. [1]: гл. 4§ 
1-3 
 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

 


