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1. Мета навчальної дисципліни: формування у студентів  наукової уяви про 

випадкові величини, які можуть описувати індивідуальні позови до страхової 

компанії, випадкові процеси, які адекватно описують процес надходження 

позовів до страхової компанії, короткострокові моделі функціонування 

страхової компанії; формування вмінь з обчислювання ймовірності 

банкрутства, страхових премій, очікуваної кількості позовів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Актуарна математика» є 

набуття практичних навичок і знань в області постановки і розв’язування 

типових задач актуарної математики.   
2. Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати: ймовірнісно-статистичних підхід до розв’язування задач; точні і 

наближені способи розрахунку ймовірностей банкрутства, страхових премій, 

припущення, яких базуються короткострокові моделі функціонування 

страхової компанії, вплив додаткових умов страхування на очікувану 

величину позову до страхової компанії.  

вміти: використовувати ймовірнісно-статистичні методи при розв’язуванні 

конкретних практичних задач, моделювати ризики за допомогою ЕОМ 
  

 

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Моделі індивідуальних позовів і моделі процесу позовів 
Тема 1. Дискретні і 

неперервні моделі 

індивідуального 

позову 

20 2 1 2  15       



Тема 2. Моделі 

процесу позовів. 

Статична модель. 

20 2 1 2  15       

Тема 3. Моделі процесу 

позовів Динамічна 

модель. 

20 2 1 2  15       

Змістовий модуль 2. Модель індивідуального ризику  
Тема 1. Модель 

індивідуального 

ризику, точний 

розрахунок 

ймовірності 

банкрутства 

15 4 2 4  5       

Тема 2. Наближений 

розрахунок 

ймовірності 

банкрутства (гауссове 

наближення). 

15 2 1 2  10       

Тема 3. Принципи 

призначення 

страхових премій 

20 4 2 4  10       

Змістовий модуль 3. Модель колективного ризику 
Тема 1. Модель 

колективного ризику. 

Точний розрахунок 

ймовірності 

банкрутства 

10 2 1 2  5       

Тема 2. Складений 

пуассонів і складений 

від’ємно 

біноміальний 

розподіли 

15 2 1 2  10       

Тема 3. Наближені 

методи розрахунку 

ймовірності 

банкрутства. Гаусове 

та гамма наближення 

15 2 1 2  10       

Усього годин 150 22 11 22  95       

 

Індивідуальне завдання для навчальної дисципліни: «Моделювання 

ризиків за допомогою ЕОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ Тема лабораторного заняття К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1 

1 Моделювання дискретних випадкових величин 1 

2 Моделювання неперервних випадкових величин 1 

3 Статична і динамічна модель процесу позовів (моделювання 

пуассоної вв, від’ємно-біноміальної вв, пуассонового процесу) 

1 

 ВСЬОГО у модулі 1 3 

 Змістовий модуль 2  

4 Обробка статистичних даних 2 

5 Розрахунок ймовірності банкрутства в моделі індивідуального 

ризику 

2 

 ВСЬОГО у модулі 2 4 

 Змістовий модуль 3  

6 Точний розрахунок ймовірності банкрутства в моделі 

колективного ризику 

2 

7 Наближені методи розрахунку ймовірності банкрутства в моделі 

колективного ризику 

2 

 ВСЬОГО у модулі 2 4 

ВСЬОГО  11 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Тема лабораторного заняття К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1 

1 Моделювання дискретних випадкових величин 2 

2 Моделювання неперервних випадкових величин 2 

3 Статична і динамічна модель процесу позовів (моделювання 

пуассоної вв, від’ємно-біноміальної вв, пуассонового процесу) 

2 

 ВСЬОГО у модулі 1 6 

 Змістовий модуль 2  

4 Обробка статистичних даних 4 

5 Розрахунок ймовірності банкрутства в моделі індивідуального 

ризику 

4 

 ВСЬОГО у модулі 2 8 

 Змістовий модуль 3  

6 Точний розрахунок ймовірності банкрутства в моделі 

колективного ризику 

4 

7 Наближені методи розрахунку ймовірності банкрутства в моделі 

колективного ризику 

4 

 ВСЬОГО у модулі 2 8 



ВСЬОГО  22 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів  складається з: 

1) Підготовки до практичних занять,  розв’язування задач; 

2) Підготовка до лабораторних занять, написання програм;  

3) Підготовки до контрольних робіт; 

4) Підготовки до заліку; 

5) Ознайомлення з такими питаннями, які недостатньо висвітлюються в 

лекціях: 
 

Тема заняття 

Завдання Література 

Принципи призначення страхових 

премій 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Гама-наближення для розрахунку 

ймовірності банкрутства в моделі 

колективного ризику 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Моделювання дискретних і неперервних 

випадкових величин 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Моделювання ризиків Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінювання 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
 

Для екзамену Для заліку 

90 - 100 А відмінно зараховано 
 82 – 89 В добре 



75–81 С 

69 – 74 D  
задовільно 60–68 Е 

35 – 59 Fх 

 
незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання 

незараховано 
з можливістю 
повторного 
складання 

0 – 34 F 

 
незадовільно 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

незараховано 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  самостійні і контрольні роботи; 

- лабораторні роботи; 

-  тести. 

 

 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю 

1. Методи усного контролю (опитування) 

2. Методи писемного контролю (самостійні і контрольні роботи) 

3. Методи практичного оцінювання (оцінювання вміння застосовувати 

знання до розв’язування конкретних задач на практичних і 

лабораторних заняттях, оцінювання самостійної роботи студентів) 

4. Дидактичні тести  

5. Підсумковий контроль – залікова контрольна робота 

 

 

 

 Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовий модуль 1  

– контрольна робота (10 балів) 

- лабораторні роботи (5 балів) 

- Змістовий модуль 2 

- теоретичне опитування (10 балів) 

- лабораторні роботи (10 балів) 

Змістовий модуль 3 

- контрольна робота (15 балів) 

-лабораторні роботи (10) 



-оцінювання самостійної роботи студентів (домашні завдання) (5 балів) 

 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Фалин Г.И. Математический аналіз рисков в страховании. - 

М.:Российский юридический издательский дом, 1994. – 132с. 

2. Фалин Г.И., Фалин А.И. Теорія риска для актуариев в задачах. – 

М.:ВМиК МГУ, 2001.– 275 с. 

3. Оленко А.Я. Актуарна математика. Задачі. Навчально-методичний 

посібник. – К: НаУКМА, 2005. – 76 с. 

4. Антонюк С.В., Малик І.В., Ясинський В.К. Математичні моделі 

страхової математики: навч.посібник – Чернівці:ЧНУ, 2011. – 204 с. 

5. Королюк В.С.. Ясинський В.К. Курс теорії ймовірностей, випадкових 

процесів і математичної статистики. – Чернівці: Золоті літаври, 2005. – 

525с. 

 

7.2. Допоміжна 

6. Гербер Х. Математика страхования жизни. – М.: Мир,1995.-154с. 

7. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная 

математика. Том 1-3.  – М.:Янус-К, 2001. – 211 с. 

8. Юрченко І.В., Ясинська Л.І., Ясинський В.К. Курс комп’ютерного 

статистичного моделювання. – Чернівці: «Прут», 2003. – 416с. 

9. Курилова Н. Аналіз ризиків з допомогою ЕОМ. Дипломна робота. – 

Чернівці, 2007 

10. Довгай Б.В., Козаченко Ю.В., Розора І.В.Моделювання випадкових 

процесів у фізичних системах:навч.посібник – К:ВПЦ «Задруга», 2010. 

– 230 с. 

 

 
8. Інформаційні ресурси 

 
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=156 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=156

