ВСТУП
Навчальна дисципліна «Процеси ризику та задачі страхової математики» є
складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр»
у галузі знань 11 математика та статистика зі спеціальності 111 «математика»
освітньої програми «математика».
Дана дисципліна є вибірковою.
Викладається у 3 семестрі магістратури в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS1), в
тому числі 20 годин лекцій, 8 годин практичних занять, 2 години консультацій.
У курсі передбачено 2 змістових модуля та 2 модульні контрольні роботи.
Завершується дисципліна – іспитом.
1. Мета дисципліни - вивчення студентами основних статистичних
методів моделювання фінансової динаміки за видами страхування, іншими ніж
страхування життя.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Відсутні
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Процеси ризику та задачі страхової математики» включає в
себе основні ймовірнісні та статистичні техніки моделювання фінансової
динаміки із видів страхування, інших ніж страхування життя. Зокрема,
вивчається модель колективного та індивідуального ризику, модель КрамераЛунберга для моделювання динаміки основних грошових потоків страхової
компанії, складні розподіли для обчислення основних ймовірнісних
характеристик розподілу сукупного збитку, моделі перестрахування, техніки
контролю платоспроможності страхової компанії.
4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів з:
1) основними поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики,
які використовуються для моделювання ризиків у страхуванні;
2) основними підходами теорії прийняття рішень та їх застосуванням у
ризиковому страхуванні;
3) основами
страхування
та
статистичними
методами,
що
використовуються для моделювання динаміки видів страхування, інших
ніж страхування життя;
4) моделюю колективного та індивідуального ризику;
5) використанням складних розподілів для моделювання динаміки збитків
портфелю договорів страхування;
6) поняттям перестрахування, видами та типами перестрахування;
1

кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам.

7) теорією банкрутства в математиці ризикового страхування;
8) поняттям страхових резервів та основними методами їх обчислення;
9) основними методами забезпечення платоспроможності страхової
компанії;
10)
застосуванням знань, умінь, навичок і комунікацій у професійній
діяльності, аналізом та розв’язуванням прикладних задач.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання (1, знати; 2, вміти; 3,
комунікація; 4, автономність та
відповідальність)
Код
Результат навчання

1

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

студент повинен знати:

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

лекційні заняття,
практичні заняття,

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

до 50

основні поняття теорії
ймовірностей та математичної
статистики, які
використовуються для
моделювання ризиків у
страхуванні
основні підходи теорії прийняття
рішень та їх застосування у
ризиковому страхуванні
основи страхування та
статистичні методи, що
використовуються для
моделювання динаміки видів
страхування, інших ніж
страхування життя
модель колективного та
індивідуального ризику
складні розподіли для
моделювання динаміки збитків
портфелю договорів страхування
поняття перестрахування, види та
типи перестрахування
теорію банкрутства в математиці
ризикового страхування
поняттям страхових резервів та
основні методи їх обчислення
основні методи забезпечення
платоспроможності страхової
компанії
лекційні заняття,
практичні заняття,

2

Методи оцінювання
та пороговий
критерій оцінювання
(за необхідності)
письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання роботи на
практичних заняттях,
оцінювання
виконання завдань
для самостійної
роботи

студент повинен вміти:

письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання роботи на
практичних заняттях,
оцінювання
виконання завдань

до 35

для самостійної
роботи

2.1

2.2

2.3

2.4

сформулювати і розв’язати задачу
прийняття рішення в контексті
динаміки ризикового страхування
вміти будувати модель сукупних
збитків для видів страхування,
інших ніж страхування життя
вміти аналізувати динаміку
основних фінансових потоків
страхової компанії
вміти пояснити ключові підходи
до зменшення ризиків в страховій
діяльності

3

комунікація

3.1

здатність грамотно будувати
комунікацію, виходячи з мети і
ситуації спілкування

лекційні заняття,
практичні заняття

лекційні заняття,
практичні заняття

4

автономність та відповідальність

4.1

продемонструвати розуміння
особистої/персональної
відповідальності за професійні та/або
управлінські рішення, які базуються
на використанні математичних
методів

до 5

письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання роботи
на практичних
заняттях,
оцінювання
виконання завдань
для самостійної
роботи

до 10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для
вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізацій)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчання (назва)
знання
Знати основні методи побудови математичних
моделей в страховій сфері економіки, знати
сучасні тенденції вітчизняного та світового
страхового ринку
Володіти основами правових, етичних відносин і
психологічних особливостей поведінки
Знати ключові концепції різних складових частин
математики страхування.
Відтворювати базові знання фундаментальних
розділів математики страхування в обсязі,
необхідному для побудови математичних моделей
основних фінансових потоків страхової компанії
та їх дослідження.
Володіти базовими знаннями теорії ймовірностей
та математичної статистики, інформатики й
сучасних інформаційних технологій. Володіти
навичками використання програмних засобів і
роботи в комп’ютерних мережах, умінням
створювати бази даних і використовувати
інтернет-ресурси
уміння
Пояснювати математичні концепції мовою,
зрозумілою для нефахівців у галузі математики
Усно й письмово спілкуватися рідною мовою із
професійних питань; читати спеціальну
літературу іноземною мовою; знаходити,
аналізувати та використовувати інформацію з
різних довідкових джерел
Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно
інших людей, адаптуватися та комунікувати
Бути наполегливим у досягненні мети під час
вирішення математичної проблеми
Розв’язувати задачі з математичною строгістю та

1.2

+

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

+

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

4.1

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

математичними методами, перевіряти умови
виконання математичних тверджень, переносити
умови та твердження на нові класи об’єктів,
знаходити й аналізувати відповідності між
поставленою задачею й існуючими моделями
Розв’язувати конкретні задачі актуарної
математики; здійснювати базові перетворення
математичних моделей з метою розв’язування
математичних та/або прикладних задач
Використовувати раціональні способи пошуку та
використання науково-технічної інформації,
включаючи засоби електронних інформаційних
мереж; застосовувати інформаційні ресурси, у
тому числі електронні, для пошуку існуючих
математичних моделей
Самостійно розв’язувати задачі з числовими
даними в різних розділах актуарної математики,
перевіряти правильність відповіді, переносити
правильні розв’язання на схожі задачі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих
результатів навчання визначається за результатами написання письмових
контрольних робіт і за результатами роботи на практичних заняттях. Вклад
результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на
належному рівні і успішної здачі всіх лабораторних робіт наступний:
- результати навчання 1.1 – 1.9 [знання] до 50 %;
- результат навчання 2.1 – 2.7 [вміння] – до 35%;
- результат навчання 3.1 [комунікація] – до 5%;
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 10%.
Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. У
змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2)
входять теми 4-7. Протягом семестру після завершення відповідних тем,
проводяться дві письмові модульні контрольні роботи. Для визначення
рівня досягнення результатів навчання завдання для модульної
контрольної роботи перевіряють уміння розв’язувати конкретні
математичні задачі за тематикою практичних завдань. Обов’язковим для
допуску до іспиту є написання 1-ї та 2-ї модульних контрольних робіт з
кількістю балів не менше 12 та 12 відповідно.
підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма іспиту – письмово-усна.
Білет заліку містить 3 теоретичні питання - 0-5 балів за кожне, 2 задачі –
0-10 балів за кожну. Усна відповідь – 0-5 балів
Всього – максимум 40 балів
- Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення
позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, при
цьому оцінка за результатами навчання 2 [вміння] і 4 [автономність та
відповідальність] не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня
(15 і 5 балів відповідно), оцінка за залік не може бути меншою 24 балів.
- умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є
отримання студентом сумарно не менше, аніж критично-розрахунковий
мінімум 36 балів за семестр. Студенти, які протягом семестру набрали
сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 36
балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні написати на
необхідну порогову кількість балів
додаткову контрольну роботу за
матеріалом відповідного семестру та доскладають домашні завдання для
підвищення балів за виконання самостійної роботи.
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі
модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про
порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації
навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

7.2. Організація оцінювання (обов’язково зазначається порядок організації
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням
орієнтованого графіку оцінювання):
Оцінювання за формами контролю:
Активність
студента на
заняттях і
виконання ним
самостійної роботи
Модульна
контрольна
робота 1
Модульна
контрольна
робота 2

Min. – балів

ЗМ1
Max. – балів

5

10

12

20

Min. – балів

ЗМ2
Max. – балів

6

10

12

20

Орієнтований графік оцінювання:

Орієнтовний період для здійснення
відповідної форма оцінювання
жовтень

Модульна контрольна
робота 1
Модульна контрольна
робота 2
Активність студента на заняттях і виконання
ним самостійної роботи
Добір балів/додаткова контрольна
робота/доскладання домашніх завдань
залік

листопад
листопад
грудень
грудень

Розрахунок балів, які студент отримує при успішній здачі іспиту:

Мінімум
Максимум

Змістовий
модуль 1
18

Змістовий
модуль 2
17

іспит
24

Підсумкова
оцінка
60

30

30

40

100

7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка (за національною шкалою) / National grade
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

Рівень досягнень, % / Marks, %
90-100%
75-89%
60-74%
0-59%
60-100%
0-59%

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
№
п/п

Назва теми

Кількість годин
лекції

практичні

С/Р

Змістовий модуль 1. Основи ризик-менеджменту в страхуванні
1
2
3

Основи страхування: базові поняття, організація
діяльності, методи забезпечення платоспроможності
Основні
поняття
теорії
ймовірностей
та
математичної статистики, які використовуються для
моделювання ризиків у страхуванні
Теорія прийняття рішень та її застосування у
ризиковому страхуванні

4
4

1

4

1

Модульна контрольна робота 1

2

Змістовий модуль 2. Моделювання фінансової динаміки страхової компанії
4
5
6
7

Модель колективного та індивідуального ризику
Поняття перестрахування, ключові математичні
моделі перестрахування
Страхові резерви та основні методи їх обчислення
Методи забезпечення платоспроможності страхової
компанії

2
2

1

2
2

1

Модульна контрольна робота 2
ВСЬОГО

2
2

20

8

2

Загальний обсяг 60 год, в тому числі:
Лекцій – 20 год.
Практичні – 8 год.
Консультації – 2 год
Самостійна робота - 60 год..

9. Перелік питань (базовий рівень).
А. Студент повинен формулювати та активно володіти поняттями.
1. Стохастичнi ситуацiї та їх математичнi моделi.
2. Незалежнi подiї. Умовнi ймовірності.
3. Формула повної ймовiрностi. Формула Баєса.
4. Дискретнi та абсолютно неперервнi випадковi величини.
5. Моменти випадкових величин.
6. Умовне математичне сподівання та дисперсія.
7. Генератриси: розподiлу, моментів, кумулянт.
8. Модель колективного ризику: генератриса розподілу, моментів; обчислення
моментів.

9. Перестрахування: загальні відомості, основні поняття та визначення, функції
перестрахування
10. Види та типи договорів перестрахування.
11. Модель колективного ризику: розподiл сумарної величини виплат за
портфелем та його характеристики.
12. Складні розподіли: обчислення твірної функції моментів, середнього та
дисперсії.
13. Складні розподіли: пуассонiвський, біноміальний, вiд’ємний біноміальний.
14. Пропорційне перестрахування, перестрахування ексцеденту збитку та
ексцеденту збитковості: розподіл сумарних виплат, моменти, інші ймовірнісні
характеристики.
15. Математична модель грошових потоків страховика за наявності
перестрахування.
16. Методи обчислення актуарно-справедливої вартості страхування та
перестрахування.
17. Вибір оптимального рівня власного утримання перестрахування.
18. Вплив перестрахування на діяльність страховика.
Б. Студент має вміти розв’язувати такі задачі
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